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1. Úvodní slovo 

Školní rok 2014/15 tradičně zahájilo slavnostní pasování našich nejmladších žáků do role prvňáků 

z rukou mladého rytíře z Kolína, bývalého žáka, který stále v dobrém vzpomíná na svou povinnou 

docházku v rodinné škole U Kostelíčka. Během roku probíhal vzdělávací proces v osmnácti třídách 

a pěti odděleních družiny podle ŠVP Škole úsměv sluší. Celý pedagogický sbor se snažil naplnit své 

cíle, spolupracovat s rodiči, se školním parlamentem, vytvořit podnětné prostředí k tvůrčí práci. 

Naše škola patří k propagátorům Hejného matematiky, čtení SFUMATO i zavedení čtenářských 

dílen do výuky. Učitelé 1. i 2. stupně absolvovali postupně školení v těchto metodách a navázali i 

kontakty s kolegy z jiných základních škol. Přes tyto své aktivity získala škola statut konzultačního 

centra pro matematickou, čtenářskou a počítačovou gramotnost. Další vzdělávání pedagogů je 

v současné době nutností, proto jsme vstoupili i do projektu Dotkněte se inovací a seznamovali se s 

novými možnostmi, jak zmodernizovat, zároveň zefektivnit a zatraktivnit výuku.  

Naši školu si rodiče vybírají i z hlediska zajištění bezpečnosti jejich dětí, čipový systém nedovoluje 

vstup cizím lidem do budovy, navíc jsou rodiče přes internetovou třídnici i žákovskou knihu stále 

aktuálně informováni o pohybu svých ratolestí. Přes počáteční obavy ze ztrát a zapomínání čipů či 

přístupových hesel se nový systém osvědčil a odezva ze strany žáků i zákonných zástupců je kladná. 

I letos jsme nabídli širokou škálu zajímavých volnočasových aktivit v ranní a odpolední době, 

abychom pomohli rodičům smysluplně zaplnit dětský čas v hodinách, kdy ještě sami pracují, navíc 

za přijatelnou cenu a pod vedením pedagogů. V internetových klubech si mohou každý den od sedmi 

hodin doplňovat, procvičovat učivo, zpracovávat referáty, konzultovat problémy s učitelem, 

odpolední kroužky jsou sportovní, výtvarné, jazykové, taneční, funguje u nás knihovna, která se 

pravidelně doplňuje o nové knihy podle přání žáků. Několik let žáci vyrážejí za kulturou do pražských 

divadel, zejména za muzikální tvorbou. 

Škola pokračuje i nadále v projektu Comenius, zapojuje do něj stále více pedagogů i žáků, 

podporuje tak poznávání jiných kultur, zdokonalování se v angličtině a němčině, multikulturní 

výchova probíhá v přirozeném prostředí a nově nabyté zkušenosti se odráží zpátky ve výuce. 

Každá škola na své žáky působí tak, aby vystupovali sebejistě, orientovali se v záplavě informací, 

jednali podle pravidel slušného chování a chápali nutnost vzdělávání se. Tuto snahu se snažíme 

naplnit i pomocí adaptačních kurzů, kurzů Předcházíme závislostem, lyžařským kurzem, školami 

v přírodě, pořádáním exkurzí, výletů, návštěvami kulturních institucí, účastí v literárních, výtvarných, 

řečnických i sportovních soutěžích. 

Získali jsme mnohá přední umístění, máme vítěze v obou kategoriích regionálního kola Mladého 

Demosthena, vítěze v soutěži Dětský čin roku, Macharovo pero, obhájili jsme 3. místo v červnových 

hrách… Jsme na své žáky pyšní a píšeme o nich v článcích místního tisku, informujeme rodiče i širší 

veřejnost prostřednictvím svých webových stránek, kde lze zhlédnout i zajímavé obrázky v oblíbené 

fotogalerii. 
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Jsme škola dobře zabezpečená, ale i přesto otevřená rodičům, vítáni jsou i mimo každoročně 

organizovaný den otevřených dveří spojený s Vánočním jarmarkem, který je charitativní akcí 

na podporu námi adoptované keňské holčičky Finory, nyní již mladé slečny. V adventní čas rozjímání 

jsou naši žáci vedeni k empatii, která do dnešní uspěchané doby zcela jistě patří. 

Radost nám opět udělali na závěr roku svým vystoupením při obhajobách absolventských prací 

žáci nejstarší, devátého ročníku. Témata si vesměs zvolili sami a ukazuje se, že právě dobrovolnost 

a svobodná volba přináší i vyšší kvalitu zpracování a prezentace. 

V průběhu roku se několikrát sešel pedagogický sbor i mimo školní budovu, aby řešil 

i nepedagogické problémy, stmelil se, získal nadhled a energii, pozvání ke stolu přijaly i bývalé 

kolegyně, které svými vzpomínkami dokážou obohatit současné pedagogické snažení jejich nástupců. 

 Každý školní rok má dny vydařené, pak i ty, na které chceme rychle zapomenout, důležité jsou 

však usměvavé tváře s kytičkou v ruce pro p. učitelku, učitele 30. června, stejně tak i uplakané tváře 

loučících se deváťáků, letos jich byly plné chodby. Věříme, že si naši školu spojí vždy jen s hezkými 

prožitky. 
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2. Základní údaje o škole 

2.1. Škola 

název školy Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

adresa školy Mnichovická 62, Kolín V 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 48663794 

IZO 600045374 

vedení školy 
Ředitelka: Mgr. Miroslava Průšová 
Zástupkyně ředitelky: PhDr. et. Mgr. Iva Lokajová 

kontakt 

tel: 321720398 
fax: 321720398 
e-mail: skola@5zskolin.cz 
www: 5zskolin.cz 

2.2. Zřizovatel 

název zřizovatele Město Kolín 

adresa zřizovatele Karlovo nám. 78, Kolín 1 

kontakt 
tel.: 321748111 
fax: 321720911 
e-mail podatelna@mukolin.cz 

2.3. Součásti školy a jejich kapacita 

Základní škola 400 

Školní družina 150 
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2.4. Základní údaje o součástech školy 

Součást školy 
Počet tříd 

 a oddělení 
Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 

1. stupeň ZŠ 10 230 23,0 

2. stupeň ZŠ 8 160 20,0 

Školní družina 5 150 30 

2.5. Materiálně-technické podmínky školy 

Učebny 20 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 
učebna 

2 počítačové pracovny, učebna přírodovědných 
předmětů, 2 multimediální pracovny, žákovská a 
učitelská knihovna 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 
1 

Během prázdnin proběhla kompletní 
rekonstrukce hřiště u školy včetně hracích prvků. 

Sportovní zařízení - tělocvična 1 

Žákovský nábytek 
Výškově stavitelné lavice, ve 2 třídách klasické 
lavice 

Sportovní zařízení 

Sportovní nářadí: švédská bedna, koza, žíněnky, 
doskočiště pro skok vysoký, lavičky, ribstoly. 
Každoročně je sportovní vybavení doplňováno 
novými míči, švihadly, hokejkami atd. 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 

Kompletně celá škola využívá ve všech 
předmětech učebnice nakladatelství FRAUS 
(hodnocené jako nejmodernější učebnice 
v Evropě) a interaktivní učebnice, každoročně je 
obnovován fond učebnic ve spolupráci se 
zřizovatelem. Všechny učebnice mají vyučující i 
žáci přístupné i ve formě elektronických učebnic. 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami 

Škola je moderně vybavena ICT technikou. Téměř 
všechny třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí, 
ve školním roce 2014-2015 přibyly další třídy, 
které byly vybaveny interaktivní technikou. Dále 
2 počítačové pracovny, v každé třídě minimálně 1 
počítač a přístup k internetu. V některých třídách 
zřízena počítačová centra. Vybavení kabinetů - 
průměrná vybavenost, kabinety pro pedagogy 
jsou vybaveny skříněmi, knihovnami, regály na 
uložení knih. Všechny kabinety jsou vybaveny PC 
s připojením na internet a do školní sítě, 
tiskárnami. Škola zápasí s nedostatečným 
prostorem pro zázemí pedagogů. Pomůcky jsou 
postupně dokupovány a obměňovány. V tomto 
školním roce byli pedagogové vybaveni 22 kusy 
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bezdotykových zařízení – tablety. Vybavení 
učeben pomůckami je na dobré úrovni, vedení 
školy se snaží vyhovět požadavkům jednotlivých 
vyučujících a pomůcky doplnit a modernizovat. 
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2.6. Údaje o školské radě 

Datum zřízení 1. 1. 2006 

Počet členů školské rady  6 

Členové školské rady a kontakty 

 Mgr. Petr Kesner 
 petr.kesner@mukolin.cz 
 321 748 228 

 Jana Kavříková 
 jana.kavrikova@mukolin.cz 
 tel. 604 155 087 

 MUDr. Michaela Kmochová 
 kmochova.michaela@seznam.cz 

 Štěpánka Jurčíková 
 stepanka.jurcikova@seznam.cz 
 tel. 607 141 747 

 Mgr. Šárka Fantová 
 sarka.fantova@5zskolin.cz 
 tel. 321 720 398 

 Mgr. Vladimír Zeman 
 vladimir.zeman@5zskolin.cz 
 tel. 321 720 398 
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3. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací 
programy 

3.1. Přehled oborů základního vzdělávání 

Kód Obor vzdělání Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola 18 

3.2. Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLE ÚSMĚV SLUŠÍ – Školní vzdělávací program 
pro základní vzdělávání, č. j.: 30-08/2013 

1. – 9. ročník 

Hrajeme si s úsměvem – Školní vzdělávací 
program pro školní družinu, č. j.: 30-08/2013/ŠD 

1. – 5. ročník 
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4. Učební plán 

4.1. První stupeň 

Legenda: * DČD – disponibilní časová dotace 

  

Vzdělávací Vzdělávací Vyučovací Ročník Celkem Z toho 
DČD* oblast obor předmět 1. 2. 3. 4. 5. předměty 

Jazyk a 
jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 
literatura 

Český jazyk 8 8 7+2 6+1 6+1 39 4 

Cizí jazyk 
Anglický 

jazyk 
1 1 3 3 3 11 2 

Matematika 
a její 

aplikace 

Matematika 
a její aplikace 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 25 5 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika    0+1 1 2 1 

Člověk a 
jeho svět 

Člověk a jeho 
svět 

Člověk a 
jeho svět 

2 2 2 4 2+2 14 2 

Umění a 
kultura 

Hudební 
výchova 

Hudební 
výchova 

1 1 1 1 1 

12 

 

Výtvarná 
výchova 

Výtvarná 
výchova 

1 1 1 2 2  

Člověk a 
zdraví 

Tělesná 
výchova 

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 2 10  

Člověk a svět 
práce 

Člověk a svět 
práce 

Praktické 
činnosti 

1 1 1 1 1 5  

Celková povinná časová dotace 21 21 24 26 26 118  

Z toho disponibilní časová dotace 2 2 3 3 4  14 
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4.2. Druhý stupeň 

Vzdělávací Vzdělávací Vyučovací Ročník Celkem Z toho 
DČD Oblast obor předmět 6. 7. 8. 9. předměty 

Jazyk 
a jazyková 

komunikace 

Český jazyk 
a literatura 

Český jazyk 4 4 3+1 4 16 1 

Cizí jazyk Anglický jazyk 3 3 3 3 12  

Další cizí 
jazyk 

Německý jazyk   +3 +3 6 6 

Matematika 
a její 

aplikace 

Matematika 
a její aplikace 

Matematika 4 4 3+1 4 16 1 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika 1 +2 +1 +2 6 5 

Člověk a 
příroda 

Fyzika Fyzika 
1+
1 

2 2 2 8 1 

Chemie Chemie   2 2 4  

Přírodopis Přírodopis 2 1+1 1 1+1 7 2 

Zeměpis Zeměpis 1 1+1 2 1 6 1 

Člověk 
a společnost 

Výchova 
k občanství 

Výchova 
k občanství 

1 1 1 1 4  

Dějepis Dějepis 
1+
1 

2 2 2 8 1 

Etika Etika +1    1 1 

Člověk 
a svět práce 

Člověk a svět 
práce 

Člověk a svět 
práce 

1 1 1  3  

Umění 
a kultura 

Hudební 
výchova 

Hudební 
výchova 

1 1 1 1 4  

Výtvarná 
výchova 

Výtvarná 
výchova 

2 1 1 2 6  

Člověk 
a zdraví 

Tělesná 
výchova 

Tělesná 
výchova 

2+
1 

2 2 2 9 1 

Výchova 
ke zdraví 

Výchova 
ke zdraví 

 1 1  2  

Povinně 
volitelné 

předměty 

Cizí jazyk 
Konverzace 
z anglického 

jazyka 

+1 
+1 +1 +1 4 4 

Tělesná 
výchova 

Sportovní hry 

Přírodopis 
Přírodovědný 

seminář 

Etika Etika  

Celková povinná časová dotace 29 29 32 32 122  

Z toho disponibilní časová dotace 5 6 6 7  24 
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5. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

5.1. Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem  39 

Počet učitelů ZŠ 24 

Speciální pedagog 1 

Počet vychovatelů ŠD 5 

Počet asistentů pedagoga 4 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 

5.2. Údaje o pedagogických pracovnících 

 
Pedagogičtí 
pracovníci 

Roků 
ped. 

praxe 

Stupeň 
vzdělání 

Aprobace 

1 
Mgr. Ivana 
Banasinská 

18 VŠ 1. - 5. r. 

2 Mgr. Linda Čechová 8 VŠ 1. - 5. r. 

3 
Mgr. Monika 
Čechová 

13 VŠ Čj-NJ 

4 
Mgr. Vlasta 
Dubinová – speciální 
pedagožka 

1 VŠ 
1.stupeň+Speciální pedagogika 

5 
Dáša Dusová – ved. 
vychovatelka 

29 SŠ vychovatelství 

6 Mgr. Šárka Fantová 29 VŠ 1. - 5. r. 

7 Mgr. Šárka Hájková 1 VŠ 
Z-Př 

8 
Mgr. Lucie Haltufová 
– asistentka 
pedagoga 

1 VŠ ČJ - OV 

9 
Bc. Alena Holá - 
vychovatelka 

34 VŠ vychovatelství 

10 
Mgr. Klára 
Horáčková 

1 VŠ 
M-TV 

11 
Jana Chlubná -
vychovatelka 

13 SŠ vychovatelství 

12 
Tereza Kašparová, 
DiS. – asistentka 
pedagoga 

3 VOŠ Sociální pedagogika 
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13 
Mgr. Irena 
Königsmarková 

24 VŠ 1. - 5. r. 

14 Mgr. Helena Králová 34 VŠ 1. - 5. r. 

15 
Mgr. Zuzana 
Kulichová 

9 VŠ NJ-AJ 

16 
PhDr. et Mgr. Iva 
Lokajová 

26 VŠ 

D-Pg, Rv-Spd, Etická výchova, Bc. 
– školský management 
Mgr. a PhDr. – management 
vzdělávání 

17 
Mgr. Jiří  
Mejda 

15 VŠ Speciální pedagogika 

18 
Mgr. Martina 
Nezmeškalová 

17 VŠ M -Fyz 

19 Mgr. Eva Nováková 21 VŠ 1. - 5. r. 

20 Mgr. Dana Olivová 37 VŠ 1. - 5. r. 

21 
Bc. Pavlína 
Patočková - 
vychovatelka 

4 VŠ vychovatelství 

22 Mgr. Aleš Polívka 7 VŠ Aj-Inf 

23 
Gabriela Průšová – 
asistentka pedagoga 

3 SŠ SŠ+kurz pro asistenty pedagoga 

24 
Mgr. Miroslava 
Průšová 

43 VŠ Tv-Z 

25 
Mgr. Šárka 
Rosenbergerová 

21 VŠ 1. - 5. r. 

26 Mgr. Šárka Růžková 22 VŠ Čj-Ov 

27 Mgr. Anna Svoboda 5 VŠ AJ-Hv 

28 
Mgr. Dana 
Tvrzníková 

18 VŠ Bi - Ze 

29 Veronika Ulrichová 5 SŠ vychovatelství 

30 
Mgr. Jaroslava 
Urbancová 

32 VŠ M-Zt 

21 
Mgr. Anna 
Vojáčková 

12 VŠ 1. -5. r. 

32 
Pavlína Vokolková – 
asistentka pedagoga 

1 SŠ vychovatelství 

33 
Mgr. Iva 
Zatřepálková 

25 VŠ 1. - 5. r. 

34 Mgr. Vladimír Zeman 19 VŠ Tv- Z 

5.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

Odborná kvalifikace % 

Učitelé 1. a 2. stupně 100 % 

Vychovatelky ŠD 100 % 

 

5.4. Údaje o nepedagogických pracovnících 
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Ostatní pracovníci Funkce Stupeň vzdělání 

1 ekonomka středoškolské 

2 uklízečka vyučena 

3 uklízečka vyučena 

4 uklízečka vyučena 

5 školník středoškolské 
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6. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků  
do středních škol 

6.1. Zápis k povinné školní docházce 

počet prvních tříd 
počet dětí 

zapsaných do 
prvních tříd 

z toho počet dětí 
starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro školní rok 
2014/2015 

2 51 11 13 

 

6.2. Výsledky přijímacího řízení 

6.2.1. Na víceletá gymnázia přijato 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřízená krajem 3 0 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 4 0 

6.2.2. Na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní 

zkouškou, z devátých ročníků přijato 

gymnázia 
obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní 
střední školy 

střední 
odb. učiliště 

celkem 

3 5 0 3 8 2 21 

6.2.3. Na soukromé školy přijato 

gymnázia 
obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní 
střední školy 

střední 
odb. učiliště 

celkem 

0 0 0 0 3 0 3 

6.2.4. Do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených 

závěrečnou zkouškou přijato 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

18 6 

6.2.5. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

v devátém ročníku v nižším ročníku 

42 6 
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7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

7.1. 1. pololetí 

 

Legenda: 5 – neprospěl, N – neklasifikován, U – uvolněn 
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7.2. 2. pololetí 

 

Legenda: 5 – neprospěl, N – neklasifikován, U – uvolněn 

 

  



Výroční zpráva 2014/2015 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

 
 22 

8. Hodnocení výsledků vzdělávání v souladu s cíli 
stanovenými v ŠVP 

Hlavní cíle našeho vzdělávacího programu Škole úsměv sluší: 

 Motivovat žáky pro jejich celoživotní učení 

 Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy 

 Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

 Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých  

 Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné 

osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. 

 Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních 

situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě 

 Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný 

 Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, 

učit je žít společně s ostatními lidmi  

 Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi 

a uplatňovat je s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní 

a profesní orientaci 

Školní vzdělávací program zachovává členění do jednotlivých předmětů. Každému vyučovacímu 

předmětu je přitom věnována stanovená minimální časová dotace a jeho obsahová náplň poskytuje 

všem žákům bez rozdílu základní poznatky a dovednosti.  

Základní obsah vyučovacích předmětů je pak rozšířen formou nabídky volitelných předmětů. 

Školní vzdělávací program je založen na mezipředmětových vztazích, mezipředmětovém projektovém 

vyučování a všestranné nabídce integrovaných vzdělávacích obsahů, která se snaží respektovat 

aktuální život žáků. Na jeho základě mohou učitelé poskytnout všem žákům příležitost rozvíjet se 

v souladu se svými individuálními schopnostmi, potřebami a zájmy.  V současné době již celá škola učí 

tvořivě, což v podstatě znamená, že děti nepřijímají poznatky pasivně, ale učí se tím, že samy řeší 

modelové situace z reálného života. Systematicky je u žáků rozvíjen kladný vztah k učení, 

komunikativní dovednosti, samostatnost, tvůrčí myšlení a schopnost pracovat v týmu. Základním 

principem školního vzdělávacího programu Škole úsměv sluší je opustit dosavadní ustálené formy 

výuky a nahradit je kreativními formami učení, při nichž je žák veden k aktivní tvořivé práci. Toto 

učení dává prostor k aktivnímu osvojování učiva a k samostatným úvahám, žák není pouze pasivním 

příjemcem informací. Vytváříme podmínky ke vzájemné komunikaci mezi učitelem a žákem, ale 

i mezi žáky navzájem, rozvíjíme smysl pro týmovou práci, přirozeně vedeme žáka k přemýšlení a 

tvorbě vlastních otázek, zároveň rozvíjíme samostatnost, učíme samokontrole. K žákovi je 

přistupováno jako k jedinečné osobnosti, která se aktivně podílí na vlastním vzdělávání.  

ŠVP Škole úsměv sluší je vytvořen tak, aby každý žák měl možnost zažít úspěch s ohledem na jeho 

nadání a budoucí vývoj. Preferuje společný komplexní základ, proto je výuka zaměřena na budování 

co nejširšího všeobecného rozhledu. Program je koncipován tak, aby v souladu s cíli základního 
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vzdělávání vytvářel co nejlepší předpoklady pro utváření a postupné rozvíjení klíčových kompetencí 

žáků na úrovni, která je pro ně dosažitelná. Vede žáky k bezpečnému chování ve škole i mimo ni a 

k  zdravému životnímu stylu. 

K získání věrohodného obrazu vzdělávacích výsledků naší školy jsme použili řadu způsobů, 

abychom získali co nejvěrohodnější obraz vzdělávacích výsledků. Zjišťování výsledků vzdělávání žáků 

proběhlo prostřednictvím srovnávacích testů ve 3., 5. a 9. ročníku v rámci certifikovaného testování 

ČŠI pro oblast „Přírodovědné gramotnosti“ ve školním roce 2014/2015. Kontrolní prověrky na úrovni 

školy - na 1. stupni se jedná zejména o souhrnné vyhodnocení úrovně získaných znalostí a dovedností 

v matematice, českém jazyce ve 3. ročníku, na 2. stupni se jedná o společné čtvrtletní práce 

v  matematice a v českém jazyce, jejichž výsledky jsou rozebírány a porovnávány na předmětových 

komisích.  Využívána je i hospitační činnost ve vyučovacích hodinách a vzájemné hospitace 

s  následnými rozbory. Rovněž využíváme rozbory výsledků přijímacích zkoušek na střední školy a 

následné reference o kvalitě práce našich žáků v učebních a studijních oborech středních škol. Za 

nejdůležitější považujeme následný rozbor výsledků a analýzu silných a slabých míst. 

Cílem školy je vybavit žáky II. stupně takovými vědomostmi, které jim umožní účelně využívat další 

zdroje informací z informačních materiálů. Zájem o určitou vzdělávací oblast je u žáků podporován 

nabídkou povinně vzdělávacích předmětů, přičemž jsou vedeni k tomu, aby nepodceňovali ostatní 

vzdělávací aktivity. Prakticky si svoje nabyté kompetence mohou žáci 9. ročníku ověřit při obhajobě 

absolventských prací. Díky profilaci školy dosahují žáci vynikající výsledky ve sportovních soutěžích. 

8.1. Poradenské služby školy 

Od školního roku 2013/2014 byla ve škole rozšířena činnost školního poradenského pracoviště. 

Díky zapojení školy do projektu „Chci zůstat ve škole“ bylo ŠPP rozšířeno o činnost psychologa 

a speciálního pedagoga.  Od 1. 8. 2014 je školní speciální pedagožka financována v rámci rozvojového 

programu Podpora školních psychologů, školních speciálních pedagogů a metodiků prevence v roce 

2014 a rozvojového programu Podpora školních psychologů, školních speciálních pedagogů a 

metodiků prevence v roce 2015. Výše úvazku školní speciální pedagožky je 0,50 úvazku. Výše úvazku 

školního psychologa je rovněž 0,5 úvazku a je hrazena díky prostředkům zřizovatele ve spolupráci  

s o. s. Prostor. 

Členy školního poradenského pracoviště ve školním roce 2014/2015 byli:  

 školní psycholog: PhDr. Josef Opočenský 

 školní speciální pedagog: Mgr. Vlasta Dubinová 

 výchovný poradce: Mgr. Šárka Růžková 

 školní metodik prevence rizikového chování:  PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

Náplň práce školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP) byla rozdělena do těchto základních 

oblastí:  

 práce s jednotlivými žáky  

 práce se skupinami žáků  

 spolupráce s rodiči žáků 

 spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky 
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Kromě těchto aktivit poskytovalo ŠPP jednotlivým žákům, rodičům a pedagogům i poradenství 

zaměřené na řešení problémů vztahujících se ke školnímu prostředí.  

Hlavní náplní školního poradenského pracoviště bylo především:  

 zajištění speciálně pedagogické péče pro žáky s SPU 1. stupně  

 poskytování psychologické podpory žákům, kteří mají psychické problémy související s jejich 

diagnózou nebo rodinným prostředím 

 práce s třídními kolektivy, zejména při řešení  mapování klimatu ve třídě  

 doučování žáků s velmi slabým prospěchem 

 spolupráce s odborníky v oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie 

Kromě výše uvedených aktivit ŠPP spolupracovalo i se zákonnými zástupci žáků, dle jejich 

individuální potřeby pomáhalo řešit problémy jejich dítěte. Také spolupracovalo s ostatními 

pedagogy školy formou metodické podpory a konzultací dle jejich individuální potřeby v případě 

řešení problematiky týkající se žáků naší školy. 

8.1.1.  Činnost psychologa 

Aktivity směrem k žákům spočívaly zejména v podobě diagnostiky a následných vyrovnávacích 

opatřeních směřujících k úpravě potíží primárně výchovného rázu, vztahových vrstevnických rámců, 

či intervenčně ve sféře privátních potíží.  

Zpráva z práce školního psychologa PhDr. Josefa Opočenského za školní rok 2014/2015: 

Školní psycholog na škole již působil ve školním roce 2013/14, ale po prázdninách byl nahrazen 

novým odborníkem v oblasti školní psychologické poradenské praxe. 

Hned po nástupu 1. 9. 2014 jsem se seznámil na školní poradě s novými spolupracovníky, nastínil 

jsem i své představy o svém působení na škole, nabídl jsem svou spolupráci v individuální, případně i 

skupinové formě poradenského působení jak pro žáky, ale i pedagogy, případně i rodiče dětí.  

V průběhu roku byla převážnou většinou práce psychologa zaměřena na individuální případy žáků, 

jejichž potíže adaptační, prospěchové, rodinné, ale i výchovné se v průběhu roku pozvolna 

upravovaly, v několika případech dospěla situace až tak daleko, že specializovaná péče již nebyla 

potřebná, a tudíž jsme spolupráci v souladu s míněním rodičů či učitelů skončili. Naopak v některých 

případech bylo a je nutné v započaté práci pokračovat i v současném školním roce. Ve dvou 

konkrétních případech byla spolupráce ukončena v průběhu roku z důvodu odchodu dětí na jinou 

školu. 

V některých případech jsem spolupracoval i s jinými odborníky či specializovanými institucemi 

(SVP, PPP, Poradna pro manželství rodinu a mezilidské vztahy, ale i s dětským neurologem v jednom 

konkrétním případě). 

Lze konstatovat, že individuální poradenská péče přinášela velice pozitivní výsledky. Jisté rezervy 

zůstaly u skupinových třídních akcí v souvislosti s preventivní péčí, což bylo na konci školního roku 

zmiňováno jako návrh pro další spolupráci psychologa a pedagogického sboru, tudíž pro další školní 

rok jsou připravená tři témata, kterým se budeme věnovat zvláště u tříd II. stupně. 

Pro ilustraci přikládám i souhrnná čísla, která mohou dobře ilustrovat práci školního psychologa 

v průběhu celého školního roku. 
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Konzultace s rodiči žáků 29 

Individuální konzultace s žáky (Celkem 13 individuálních klientů) 81 

Konzultace s třídními učitelkami 36 

Konzultace s ředitelkou školy 20 

Porady ve škole 1 

Týmové řešení s rodiči žáka 4 

Skupinové akce ve třídách 13 

Psychologická diagnostika 3 

Kontakty s jinými pracovišti (SVP, PPP, lékař) 3 

 

 

8.1.2. Činnost speciálního pedagoga 

V daném období probíhaly vždy v pondělí a ve čtvrtek individuální a skupinové (max. 3 žáci) 

reedukace v rozsahu 30 – 45 minut. Do programu individuální či skupinové reedukace bylo zapojeno 

celkem 36 žáků z 1. stupně: 

 5 žáků z 1. roč. 

 7 žáků z 2. roč. 

 6 žáků z 3. roč.  

 13 žáků ze 4. roč. 

 5 žáků z 5. roč. 

 

Z těchto 36 žáků bylo v každém pololetí vybráno po čtyřech žácích, kteří byli zahrnuti do 

„Rozvojového programu MŠMT“: 

 

1. pololetí:  

 2 žáci z 2. ročníku 

 1 žák z 3. ročníku 

 1 žák z 5. ročníku 

2. pololetí: 

 2 žáci z 1. ročníku 

 1 žák z 2. ročníku 

 1 žák ze 4. ročníku 

 

Reedukace byly zaměřeny především na sluchovou analýzu a syntézu, koncentraci pozornosti, na 

sluchovou a zrakovou paměť, posilování krátkodobé paměti, nácvik čtení s porozuměním, 
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vizuomotoriku a grafomotoriku. Mimo reedukací jsem docházela 1 až 2 krát týdně do 2. B, 3. B, 4. A a 

4. B na individuální či skupinovou dopomoc při diktátu z ČJ.  

V rámci reedukací byly využívány: 

 » pracovní listy  

 » pomůcky pro žáky se specifickými poruchami učení (bzučáky, čtecí okénka, …) 

 » vlastní pracovní listy  

 » speciální výukové programy pro PC Terasoft a iPad 

Většina žáků docházela pravidelně a byla aktivní. Žáci měli radost z vlastního zlepšení a pochvaly 

za to, jak pracují. U některých žáků se v rámci grafomotoriky podařilo zlepšit úchop – vytvoření 

špetky, u jiných pak byl zaznamenán posun v koncentraci pozornosti, zlepšila se i jejich schopnost 

pracovat samostatně. To by mělo mít pozitivní vliv na jejich sebevědomí, sebehodnocení a 

seberozvíjení, zlepšení postavení v třídním kolektivu a snad i růstu pozitivního přístupu ke školním 

výsledkům. 

8.2. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

Naše škola již dlouhodobě spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Kolín. 

V posledních letech dosahujeme dobrých výsledků v práci našich pedagogů se žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, ať již jsou to poruchy učení nebo chování, či jiná zdravotní znevýhodnění 

a postižení – v letošním školním roce jsme vzdělávali žáka těžce zrakově postiženého. Při vzdělávání 

žáků ze SPP výrazně pomáhala speciální pedagožka, která ve škole působila v rámci rozvojového 

programu MŠMT. 

8.3. Údaje o integrovaných žácích 

Druh postižení Počet žáků 

Sluchové postižení 0 

Zrakové postižení 2 

S vadami řeči 2 

Tělesné postižení 0 

S kombinací postižení 0 

S vývojovými poruchami učení 16 

S vývojovými poruchami chování 0 

Celkem 20 
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8.4. Vzdělávání nadaných žáků ve školním roce 2014/2015 

Ve školním roce 2014/2015 nebyli ve škole vzděláváni žádní nadaní žáci dle § 17 Zákona 

č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) ve znění pozdějších předpisů. Důvodem je skutečnost, že škola neměla v daném školním roce 

školským poradenským zařízením doporučeného žádného žáka jako mimořádně nadaného.  

Škola přesto vytváří podmínky pro rozvoj nadání žáků jinými formami, jako jsou např. zvýšená 

nabídka výuky informatiky, individuální přístup k nadaným žákům ve vyučovacích hodinách, účast 

v naukových soutěžích, sportovních soutěžích, olympiádách, činnost zájmových kroužků atd. 
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9. Nejdůležitější momentky ze školního roku 2014/2015 

9.1.  Pasování na prvňáky  

V naší škole se již tradičně první školní den konalo slavnostní pasování na „prvňáčka“ rytířem 

Jaroslavem. Prvňáčky a jejich rodiče přišel pozdravit starosta města Mgr. et Bc. Vít Rakušan, 

místostarosta Ing. Mgr. Jan Pospíšil, vedoucí odboru školství Mgr. Petr Kesner, za školskou radu 

pracovnice odboru školství Jana Kavříková a asistentka starosty Jiřina Holubová. Slavnosti se 

zúčastnili i všichni pedagogové naší školy. Starší žáci školy přivítali své mladší spolužáky písničkou a 

nechybělo krátké taneční vystoupení. Prvňáčkové odcházeli ze školy s úsměvem a s radostí si odnášeli 

dárečky a balíček školních pomůcek.  

 

9.2. Den jazyků 

V pátek 26. 9. 2014 proběhl v naší škole Den jazyků. Do projektového dne se zapojili všichni žáci 

naší školy. Ve skupinách si připravili prezentaci tanců, kterou doplnili vlastnoručně vyrobenými 

kostýmy v národních barvách jednotlivých 12 evropských zemí. S těmito zeměmi spolupracuje naše 

škola v rámci projektu Comenius. Žáci se aktivně zapojili a již se těší na příští Den jazyků. 
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9.3. Mezinárodní projekt Orbis Pictus - návštěva Slovinska  

Žáci a učitelé naší školy odjeli v sobotu 27. září v rámci projektu Comenius Orbis Pictus na 

návštěvu do partnerské školy do Slovinska. Cesta vlakem byla příjemná a rychle nám utekla. Děti si 

během cesty procvičovaly slovinská slovíčka a fráze a konverzovaly se svými kamarády ze Slovinska. 

Večer jsme přijeli do vesnice Sladki Vrh, kde se naše partnerská škola nachází. Během několika dnů, 

které jsme ve Slovinsku strávili, jsme měli příležitost vidět, jak to chodí ve slovinské škole. Aktivně 

jsme se zapojovali do vyučování s našimi kamarády ze Slovinska, účastnili se společných projektových 

aktivit a dílen. Za odměnu naši slovinští přátelé pro nás odpoledne po vyučování připravili spoustu 

zajímavých výletů – hned v neděli ráno jsme přejeli hranice a strávili slunečný den v Motorikparku v 

Rakousku. Další den jsme navštívili známé Pohorje nad Mariborem, kam nás vyvezla lanovka. Odtud 

jsme měli nádherný výhled na celé město. V dalších dnech jsme se vydali do městečka Grad, kde jsme 

zavítali do parku Vulkanija – zde jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o sopkách, mimochodem 

výklad byl ve slovinštině a docela jsme rozuměli. Poté jsme nastoupili do výletního vláčku, který nás 

zavezl na hrad Grad, největší barokní hrad ve Slovinsku.  Počasí nám během našeho pobytu ve 

Slovinsku přálo a ve čtvrtek brzy ráno jsme se vydali na cestu zpět domů.  

 

9.4. 2. místo v celorepublikové soutěži 

Naší škole se podařilo obhájit 2. místo v celorepublikové soutěži Programu podpory etické 

výchovy pořádané Nadačním fondem Josefa Luxe. Slavnostní vyhlášení a předání ocenění školám se 

uskutečnilo ve čtvrtek 30. 10. 2014 v sídle Senátu PČR ČR. Ocenění předávala předsedkyně nadačního 

fondu Věra Luxová, dále senátor Petr Šilar, poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová a 

koordinátor Programu podpory etické výchovy Jan Šimáček.  

V soutěži se hodnotil například rozsah a organizace výuky etické výchovy, způsob výuky, školní 

projekty, speciální vzdělávání pedagogů vyučujících tento předmět, zapojení žáků do organizace akcí 

jak v rámci školy, tak i aktivit mimo školu. Komise velmi kladně ohodnotila nejenom výuku etické 

výchovy, ale i celoškolní a mezinárodní projekty, charitativní pomoc a adopci keňské dívenky Finory, 

absolventské práce žáků 9. ročníku, společné akce rodičů a žáků, organizaci adaptačních a 

prožitkových kurzů, činnost žákovského parlamentu, volnočasové aktivity pro žáky a přátelskou 

atmosféru školy. Společně s oceněním získala škola i nadační příspěvek ve výši 15 tisíc korun na 

podporu etické výchovy. 
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9.5. Obrovský úspěch našich žáků  

Probojovat se do finále celorepublikové soutěže a vyhrát hned dvě 1. místa se podařilo našim 

žákům Janě a Vojtovi. Ve čtvrtek 4. 12. 2014 proběhlo na Staroměstské radnici slavnostní vyhlášení 

desátého ročníku Dětského činu roku 2014. Tento projekt již podesáté upozornil na mladé hrdiny, 

kteří pomáhají a rozdávají dobro kolem sebe. Ceny se udílely celkem v sedmi kategoriích: Záchrana 

lidského života, Pomoc ostatním, Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě, Dobrý nápad, Pomoc n@ netu či 

Pomoc starším lidem. Patronem Jany při slavnostním předávání byla Zora Jandová a patronem Vojty 

Petra Černocká. Jana přesvědčila odbornou porotu svým příběhem v kategorii Pomoc přírodě, v 

kterém popsala pomoc při vyčištění lesa a záchranu ptačího hnízda. Vojta dojal nejenom porotu, ale i 

všechny na slavnostním předávání svým příběhem pomoci nemocné babičce, a zvítězil v kategorii 

Pomoc starším lidem. Slavnostní atmosféru umocňovala přítomnost a blahopřání od zástupců 

známých osobností, herce Aleše Hámy, který zároveň slavnostní předávání moderoval, a patronů 

Dětského činu roku herce Jana Révaie, herečky Jitky Čvančarové, vícenásobného paralympionika a 

mistra světa v cyklistice Jiřího Ježka, olympijské vítězky Barbory Špotákové, zpěváka Zbyňka Drdy a 

moderátorky Lucie Váchové. Jana a Vojta obdrželi od poroty, zástupců MŠMT a magistrátu města 

Prahy hodnotné ceny, ale zároveň získali pro školu šeky v hodnotě 20 000,- Kč na nákup školních 

potřeb. Odpoledne všichni vítězové a jejich patroni strávili společně v novém muzeu voskových 

figurín Grevin. Janě a Vojtovi k jejich vítězství moc a moc gratulujeme. 

 

9.6. Vítězství v soutěži Macharovo pero  

9. ročník literární soutěže Macharovo pero v první a druhé kategorii „ovládli“ žáci naší školy. 

Tématu „ Příběh mého jména a příjmení“ se naši žáci ujali s velkou vervou. Předsedkyně poroty jim 

všem poděkovala za velmi pěkné práce a vyzvala k dalšímu tvůrčímu psaní. Celá soutěž probíhala pod 

záštitou starosty města Mgr. et Bc. Víta Rakušana.  Čestné uznání předsedkyně poroty Ireny Fuksové 

získal Marek Thürner z 5.B, čestné uznání obdrželi i Vítek Jahoda z 6.A a  Martina Bartošová z 8.A a 

čestné uznání ředitele Městské knihovny obdržel Jan Vlášek z 8.B. 2. místo obsadila Štěpánka 

Kučerová z 5.B a na nejvyšší zlatou příčku dosáhla Adélka Pecinová z 5. A. Právem jsme všichni na 

naše žáky pyšní a těšíme se na další úspěchy. 
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9.7. Česko zpívá koledy  

I učitelé z naší školy se přidali k akci „Česko zpívá koledy“. Společně s ostatními na kolínském 

Karlově náměstí si zazpívali nejenom všech šest koled, ale i tři přídavky. Atmosféra byla opravdu 

předvánoční a pedagogové z naší školy zpívali s chutí a s úsměvem jim vlastním. 

9.8. Ocenění našich žáků  

Žáci, učitelé a vedení školy byli ve středu 10. 12. 2014 slavnostně uvítáni v obřadní síni starostou 

města Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem a místostarostou města Mgr. Michaelem Kašparem. Této 

slavnostní události předcházelo velmi krásné umístění našich žáků a školy v celorepublikových 

soutěžích. Pan starosta poděkoval žákům za velmi krásnou reprezentaci školy a města Kolína. Milými 

slovy vyzdvihl úspěchy žáků a školy a popřál mnoho úspěchů v dalších soutěžích. Ocenění a 

poděkování z rukou starosty převzala Barbora Klepalová za své 1. místo v mezinárodní soutěži 

„Matematický klokan“ v kategorii CVRČEK. Probojovat se do finále celorepublikové soutěže Dětský 

čin roku a vyhrát hned dvě 1. místa se podařilo žákům Janě Berkela a Vojtovi Pavlasovi. Jana vyhrála v 

kategorii Pomoc přírodě, Vojta v kategorii Pomoc starším lidem. I oni převzali ocenění a poděkování z 

rukou pana starosty a místostarosty města Kolína. Další ocenění patřilo již celé škole, které se 

podařilo obhájit 2. místo v celorepublikové soutěži Programu podpory etické výchovy pořádané 

Nadačním fondem Josefa Luxe. Pan starosta ve svém poděkování zmínil i etický přístup žáků 

k učitelům a učitelů k žákům. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili i rodiče žáků. Za vytvoření velmi 

příjemné atmosféry a milé uvítání patří poděkování i tiskové mluvčí Mgr. Jiřině Holubové. Nutno 

podotknout, že takto milé přijetí je nejenom motivací pro naše žáky, ale i povzbuzením do další práce 

všem pedagogům. 

9.9. Ocenění Barbory Klepalové  

 Barunka Klepalová ze 4. B převzala 10. prosince 2014 v Kulturním domě Vltava v Kralupech nad 

Labem ocenění za 1. místo v celostátním kole soutěže „Matematický klokan“. Diplom a dárkový šek 

přijala z rukou náměstka hejtmana Středočeského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu pana 

PaedDr. Milana Němce, MBA. Přejeme Barunce mnoho dalších úspěchů. 
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9.10. Autorské čtení  

Ve středu 17. 12. 2014 se v knihovně na sídlišti uskutečnilo autorské čtení žáků 4. A ZŠ 

Mnichovická Kolín. Děti prezentovaly své vlastní komentáře, myšlenky a názory týkající se knih, které 

četly. Ať už během čtenářských dílen, které jsou pravidelnou součástí výuky českého jazyka, nebo v 

rámci čtenářských klubů, které v naší škole fungují v rámci projektu Brána ke vzdělávání – školní 

čtenářské kluby. Publikum dětem tvořili nejen jejich rodiče, kteří se školou výborně spolupracují, ale 

také starosta našeho města, jenž počínání dětí velmi ocenil, ředitel knihovny, vedení ZŠ Mnichovická 

a hlavní metodička projektu Brána ke vzdělávání – školní čtenářské kluby.  

9.11. Naše děti přináší radost  

 V předvánočním čase děti ze ZŠ Mnichovická 62, Kolín V přinesly radost do několika domovů, kde 

žijí naši dříve narození spoluobčané. Těmito domovy myslíme Domov důchodců v Kolíně, Diakonii v 

Libici nad Cidlinou a Dům s pečovatelskou službou na sídlišti v Kolíně. Dramatický kroužek si pro 

babičky a dědečky připravil vánoční hru „ Jak šli zajíci do Betléma“. Kromě tří králů, anděla, komety, 

Marie a Ježíška se na scéně objevují dva vtipní zajíci, kteří vnáší do hry humor a mezi diváky veselou 

náladu. Kromě zahrané hry děti předaly babičkám a dědečkům přáníčka a všichni si společně zazpívali 

několik koled. Za své vystoupení děti byly odměněny velikým potleskem a sladkostmi. Nebylo to naše 

první setkání se seniory. Vždy se těšíme na tato vystoupení, která nás motivují a hlavně utvrzují v 

tom, že naše práce není zbytečná. Vždy je to pro babičky a dědečky příjemné vytržení z každodenního 

žití. 

9.12. Návrat do minulosti  

Neobvyklé vyučování proběhlo ve čtvrtek 29. ledna 2015 v naší škole formou projektového učení s 

názvem „Návrat v čase“. Žáci si samostatně vybrali postavu z naší historie, pečlivě si připravili 

informace z jeho nebo jejího života. pak je prezentovali před ostatními spolužáky, samozřejmě 

patřičně oděni a vybaveni rekvizitami charakteristickými pro danou postavu nebo historické období. 

Žáci zjišťovali podrobnosti ze života postavy, a prostřednictvím zážitků tak obohacovali svoje znalosti. 

Učitel hrál hlavně roli konzultanta, poradce a partnera, protože výuka byla zaměřena na žáky. Děti se 

tak učí nejen samostatnosti a sebedůvěře, ale hlavně odpovědnosti za vlastní učení. Cílem 

projektového dne je zpřístupnit žákům historické postavy poutavou formou, podporovat sociální 

dovednosti jednotlivců a někdy i skupin. V průběhu projektu se projevila i didaktická schopnost 

učitele. V závěru projektu dostaly „historické postavy“ pololetní vysvědčení.  
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9.13. Projekt Comenius ORBIS PICTUS - výjezd do Turecka  

Ve dnech 14. - 22. února proběhl výjezd do partnerské školy v Izmitu.  10 žáků osmého  a 

devátého ročníku pracovalo na projektových aktivitách (představení ČR, výuka turečtiny a angličtiny, 

výtvarné aktivity, národní tance), zúčastnilo se normální výuky v hodinách matematiky, angličtiny, 

tělesné výchovy, hudební výchovy. Navštívili i provoz  tradiční výroby místní speciality - pišmaniyí, 

ponorku, zahráli si tavlu v čajovně. Ubytováni byli v rodinách, a tak mohli poznat životní styl, jídlo, 

zvyky a v neposlední řadě byli nuceni komunikovat, což se všem podařilo.  Všem patří velká pochvala 

za dobrou reprezentaci školy. 

9.14. Místostarosta knihovníkem 

Městská knihovna Kolín připravila pro své návštěvníky bohatý program na Březen – měsíc knihy 

2015. V pobočce Městské knihovny Kolín v Benešově ulici se 4. 3. 2015 ujal funkce knihovníka 

místostarosta města Mgr. Michael Kašpar. Mimo to i besedoval se žáky 4. A naší školy (ZŠ Kolín 

V., Mnichovická 62). Představil a doporučil dětem knihy, které četl v dětském věku a ty pak na 

oplátku představily a doporučily knihy jeho dceři Amálce, která se se svou maminkou besedy také 

zúčastnila. 

 

9.15. Projekt Svatba 

 

Tohoto dne se v naší škole, jako už mnohokrát, konala svatba. Ale ne opravdová, jen si ji v rámci 

projektu Svatba vyzkoušeli žáci 6. A. Tento projekt je součástí předmětu Výchova k občanství, žáci si 

tak objasní některé součásti běžného života. Učí se i samostatnosti, vše od oznámení, přes oblečení, 

prstýnky a hostinu si připravili sami s občasnou pomocí paní učitelky. Projev oddávajícího, za který by 

se nemusel stydět ani profesionál, jsme se rozhodli přiložit k této zprávě. Text je zachován 

v původním znění včetně chyb. 
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9.16. JOM HA-ŠOA, den holocaustu a hrdinství  

 Den holocaustu a hrdinství, hebrejsky „Jom ha-šoa ve gvura“, je dnem vzpomínání na šest milionů 

zavražděných Židů i na židovské hrdiny bojující proti nacistům. Klíčovou aktivitou Jom ha-šoa v České 

republice je čtení jmen obětí ve veřejném prostoru se zapojením široké veřejnosti. Ta proběhla v 

letošním roce také v našem městě a zúčastnili se jí i žáci 4. A naší školy. 

Této účasti předcházelo společné čtení knihy Karen Levine,  Hanin kufřík, během kterého děti 

písemně zaznamenávaly své myšlenky a názory, jež je během četby napadaly. Závěrem se pokusily 

zamyslet nad otázkou  Jaké byly pocity člověka, který přežil holocaust, vrátil se „domů“ a tam na 

něho nikdo nečekal? Z těchto záznamů vznikla výstava nazvaná Hanin kufřík, která byla instalována 

na kolínském náměstí v době konání Jom ha-šoa. 

 

9.17. Velký úspěch našich žáků  

Kolektiv 11 žáků 5. ZŠ, doplněný o šest velmi šikovných kamarádů z ostatních kolínských 

základních škol a gymnázia, se v dubnu zúčastnil mezinárodního dětského festivalu v tureckém 

Izmitu. Tento festival patří mezi největší festivaly v Evropě, toho letošního se účastnilo 45 zemí z 

celého světa a více než 1200 účastníků. Během festivalu byly vřele všechny delegace přijaty předními 

představiteli města a kraje, nechyběl slavnostní průvod, během něhož čeští žáci hrdě nesli českou 

vlajku a logo města Kolína. Ačkoliv většina tanečních souborů byla profesionální, neměli se tanečníci z 

„pětky“ se svým téměř čtvrthodinovým pásmem lidových tanců za co stydět. Se svým vystoupením 

byli vybráni i na slavnostní zahajovací ceremoniál celého festivalu, kterého se účastnily tisíce diváků, 

a záznam přenášely televizní stanice. Do mezinárodního muzea hraček v Izmitu přibyly námi 

darované hračky z Čech a nechyběl ani Krteček a ježek v kleci. Ačkoliv oficiálním dorozumívacím 

jazykem byla angličtina, děti z „pětky“ překvapovaly všude svoji „turečtinou“, kterou pilovaly před 

svým odletem do Turecka. Musíme pyšně podotknout, že toho mnohdy uměly více turecky než 

turečtí kamarádi anglicky. Během festivalu se žáci seznámili a navázali přátelství nejenom s kamarády 

z Turecka, ale i Německa, Polska, Maďarska, Slovenska, Slovinska, Lotyšska, Moldávie, Ukrajiny, 
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Ruska, Sýrie, Iránu a dalších států. Děti neznají nepřátelství, nenávist a zlobu mezi národy, a tak byli 

všichni kamarádi, všichni jedna „ rodina“. Kamarádství a přátelství mezi všemi dětmi a národy je i 

jedno z poslání tohoto monstrózního festivalu. Žáci 5. ZŠ během festivalu každý den úspěšně 

reprezentovali nejenom naši republiku, ale hlavně naše město Kolín. 

9.18. Opět máme nejlepší řečníky!  

 V mezinárodní řečnické soutěži Mladý Demosthenes jsme opět získali prvenství v regionálním 

kole, a to v obou kategoriích. Obrovskou radost nám udělal žák 7.B Jonathan Mensatoris a žákyně 8.A 

Martina Bartošová. Moc jim blahopřejeme. 

9.19. Slavíme další úspěch - McDonald´s Cup 2015  

28. května  proběhlo v Mladé Boleslavi krajské finále okresních vítězů ve fotbalové soutěži pro 

žáky I. stupně základních škol McDonald´s Cup 2015. V nejmladší kategorii (ročníky 2005 – 2007) 

reprezentovala okres Kolín naše škola. Všechna krajská finále jsou pod patronací firmy McDonald´s, 

což je patrné na první pohled podle vyzdobeného stadionu. Kromě finálového turnaje je pro žáky 

vždy připraven doprovodný program různých fotbalových soutěží a dovedností. Každý hráč si odvezl 

malé dárky a vítězná družstva kromě pohárů, medailí i pěkné ceny. Každý tým odehrál pět utkání. 

Počasí bylo slunečné a tak si hráči v posledních utkáních sahali na dno svých sil. Naši žáci nezačali 

turnaj moc dobře. V úvodním utkání prohráli 1:2, kdy první branku dostali z penalty a vzápětí jim 

rozhodčí neuznal regulérní gól. Ve druhém zápase prohráli s favoritem turnaje - domácí Mladou 

Boleslaví 0:2. Pokud chtěli medaile, bylo jasné, že musí vyhrát zbývající tři utkání. Jejich motivace byla 

tak silná, že se jim podařilo ve všech třech utkáních vyhrát shodně 3:0 a po závěrečném hvizdu v 

posledním duelu se ZŠ Poděbrady na sebe naskákali, jakoby vyhráli ligu mistrů. Za třetí místo si 

odnesli bronzové medaile a krásný pohár. Třešničkou na dortu bylo, že nejlepším střelcem turnaje se 

stal náš Tomáš Pěnkava se šesti brankami. Žáci společně i s některými rodiči prožili skvělý sportovní 

zážitek, který jistě dlouho zůstane v jejich paměti. 

Konečné pořadí: 

1. místo - 9. ZŠ a MŠ 17. listopadu, Mladá Boleslav 

2. místo - ZŠ Nám. Arnošta z Pardubic, Úvaly 

3. místo - ZŠ Mnichovická, Kolín 

  

http://www.mcdonaldscup.cz/cs/zpravodajstvi/aktualne.shtml
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9.20. Beseda s Jarmilou Kratochvílovou  

Na návštěvu do naší školy přijela světová atletka a držitelka světového rekordu v běhu na 800 

metrů Jarmila Kratochvílová. Žáci převážně ze školní družiny ji přivítali velmi srdečně. Po předání 

kytičky se paní Kratochvílová rozpovídala o začátku své běžecké kariéry a o medailích, které jí zajistily 

světovou slávu. Žáci měli mnoho zvídavých otázek, na které známá atletka s radostí odpovídala. 

Velkým zážitkem pro účastníky této besedy bylo, když si domů odnášeli autogramy paní 

Kratochvílové. Děkujeme paní Jarmile Kratochvílové za návštěvu naší školy.  

 

9.21. Další úspěch ve školní družině 

Ve výtvarné soutěži na téma „Požární ochrana očima dětí“ vyhlášené HZS Středočeského kraje 

územní odbor Kolín a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhrála druhé místo Karolína Hrušková 

z druhého ročníku (II. oddělení ŠD).  

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jarmila_Kratochv%C3%ADlov%C3%A1
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9.22. Absolventské práce  

8. - 10. 6. 2015 proběhl každoroční projekt 9. ročníku "Absolventské práce". Ve druhém pololetí i 

letos zpracovávali deváťáci témata dle vlastního výběru pod dohledem zvolených pedagogů. Součástí 

práce byla opět stránka v cizím jazyce. Při slavnostní veřejné obhajobě představili i zajímavé 

prezentace, které se dají využít v jednotlivých vyučovacích hodinách. Své povinnosti se úspěšně 

zhostili všichni žáci, zaslouží si naši pochvalu a my se již těšíme na příští školní rok. 

 

 

9.23. Osobnost třídy 

Konec školního roku nepředstavuje pouze závěrečné vysvědčení, ale také určení osobností 

jednotlivých tříd. Žáci si sami volí ze svého středu spolužáka, který si podle nich tento titul zaslouží. 

Kritériem však rozhodně nejsou dobré známky, naopak, oceňuje se např. úspěch v soutěžích, pomoc 

druhému, vytváření spokojené atmosféry v kolektivu… Žáci tak kromě knižní odměny získávají pocit 

důležitosti udělený jejich vrstevníky. My dospělí poté můžeme jen chválit – nové osobnosti, ale 

i samotné voliče. 

1. A Kristýna Ulrichová 

 oblíbená v kolektivu, pomáhá spolužákům, komunikativní, pečlivá a samostatná,  

 dosahuje výborných školních výsledků 

1. B Tereza Šturmová 

 vstřícná, veselá a nekonfliktní 

2. A Lukáš Jiroudek 

 kamarádský, snaživý, pomáhá a poradí spolužákům 

2. B Aneta Špačková 

 spolehlivá, kamarádská, pomáhá spolužákům a nezkazí žádnou legraci 

3. A Kristýna Koděrová 

 zodpovědná, pracovitá, obětavá, kamarádská a úspěšná ve studiu i ve sportu 
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3. B Simona Dohaničová 

 kamarádská, pomůže a poradí ostatním, reprezentuje školu ve sportovních soutěžích, 

 dobře se učí 

4. A Lukáš Sandtner 

 kamarádský, dokáže nás rozesmát, pomůže, když je třeba, není sobecký, nelže 

4. B Daniela Šubotníková 

 kamarádská, pomůže a poradí spolužákům, zábavná, nezkazí žádnou legraci 

5. A Veronika Michalková 

 kamarádský přístup ke spolužákům, ochotná vždy pomoci,  

 svojí pílí a pečlivostí udělala velký pokrok ve svých vědomostech 

5. B Adéla Škramovská 

 hodná, milá, vždy pomůže a poradí, nelže a je stoprocentní kamarádka 

6. A Vítek Jahoda 

 přátelský, milý, pomáhá ostatním, dobře se učí, příklad pro ostatní 

6. B Vít Ulrich 

 kamarádský, ochotný pomoci 

7. A Michaela Čižinská 

 kamarádská, ochotná pomoci, reprezentuje školu 

7. B Kristýna Zemanová 

 kamarádská, vždy ochotná pomoci 

8. A Martina Bartošová 

 milá, dobře se chová i učí, vzorně reprezentuje školu 

8. B Nikola Vašková 

 za práci pro kolektiv třídy 

9. A Lukáš Patočka 

 každému pomůže 

9. B Nela Černá 

 za vstřícnost, ochotu kdykoliv a komukoliv pomoci 
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené  
Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2014/2015 neproběhla inspekční činnost provedená ČŠI. 
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11. Soutěže školního roku 2014/2015 

11.1. Zapojení žáků do soutěží 

Žáci školy byli připravováni do soutěží v mnoha předmětech. Tradičně se děti účastnily olympiád: 

matematické, zeměpisné, v českém a anglickém jazyce. 

Významných úspěchů dosáhli žáci ve výtvarných soutěžích, ale i v komunikační soutěži Mladý 

Demosthenes. Z matematických soutěží jsme se účastnili soutěží: Pythagoriáda, Klokan, Klokánek, 

Cvrček. 

11.2. Úspěchy našich žáků ve školním roce 2014/2015 

 

2. místo v celorepublikové soutěži Program podpory Etické výchovy – ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 

1. místo v celorepublikové soutěži Dětský čin roku v kategorii Pomoc přírodě - Jana Berkela 7.A   

1. místo v celorepublikové soutěži Dětský čin roku v kategorii Pomoc v rodině - Vojtěch Pavlas 7. B    

1. místo v regionálním kole mezinárodní soutěže Mladý Démosthenes - Martina Bartošová 8.A 

1. místo v regionálním kole mezinárodní soutěže Mladý Démosthenes - Jonathan Mensatoris 8.B 

Výtvarná soutěž - „První den ve škole“ - Kolínský deník: 

1. A - Lenková Sabina, Plachá Dominika, Sýkorová Leontýna, Vokálová Denisa - ocenění 

1. B - Husák Vít, Vaňková Eliška - ocenění 

Literární soutěž - Macharovo pero -  téma "Příběh mého jména a příjmení"  

5. A - Pecinová Adéla - 1. místo 

5. B - Kučerová Štěpánka - 2. místo 

5. B - Thürner Marek - čestné uznání 

8. A  - Martina Bartošová – čestné uznání 

8. B – Jan Vlášek – čestné uznání 

 
Literární soutěž - Malá Proseč Terezy Novákové – báseň Večerníček 

5. A - Bílek Jakub – čestné uznání  

Výtvarná soutěž - Požární ochrana očima dětí  

2. místo: Karolína Hrušková 2. B 
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Výtvarná soutěž - Co vidíme z okna vlaku  

2. místo: Barbora Klepalová 4. B 

3. místo: Anna Koněrzová 2. A 

Výtvarné soutěž - Slet berušek v Česku 

2. místo - Nela Poláková 4.B a Barbora Klepalová 4. B   
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11.3. Sportovní úspěchy našich žáků ve školním roce 2014/2015 

Září 2014 

5. září Atletický trojboj  

4.-5. třída 1. místo – Miroslav Foršt, Vanesa Valentová, Kateřina Kukalová 
2. místo – štafeta (M. Foršt, K. Kukalová, Karolína Severová, Rozálie Pesslová) 

10. září Sportovní den Školní akce 

5.-9. třída 139 žáků   

17. září In-line brusle  

 Nela Černá 3. místo 

18. září Minikopaná  

6.-7. ročník 3. místo   

 

 

Říjen 2014 

2. října Minikopaná  

8.-9. ročník 2. místo finále (1:2 se ZŠ Býchory) 

3. října Fotbal 
Coca-Cola Školský pohár 

Předkolo 
postup do 1. kola 

  s 3. ZŠ Kolín   3:0, s 2. ZŠ Kolín   5:0, se ZŠ Starý Kolín   15:0, 

7. října Přespolní běh Krajské finále 

4.-5. ročník dívky celkové 3. místo 

  Karolína Severová 2. místo 

 Alžběta Černá 3. místo 

8. října Okresní výběry  

 s Kutnou Horou 7:0, s Nymburkem 3:0, s Mladou Boleslaví 1:1 – celkové 1. místo 

16. října Florbal  

 6.-7. ročník dívky 7. místo (postup na KSD) 
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20. října Florbal  

 4.-5. ročník  5. místo 

21. října Přeloučská laťka  

  Zdena Táborská 1. místo 

 Veronika Janková  

 Lucie Posejpalová  

 Vojtěch Pavlas  

 Vanesa Jeřábková  

  Ondřej Barták 2. místo 

 Denisa Paděrová  

 Anna Kmochová  

  Nikola Vašková 3. místo 

  Vítek Ulrich   

  Aleš Chábera 4. místo 

  Denisa Kratochvílová  

  Sára Zouplnová  

23. října Florbal  

 8.-9. ročník dívky 2. místo (postup na KSD) 

31. října Fotbal 
Coca-Cola Školský pohár 

1. kolo 

 1. místo (celkem čtyři školy) postup do 2. kola 

 se ZŠ Kostelec 0:0, se ZŠ Čáslav 2:1, se ZŠ Žehušice 9:0 
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Listopad 2014 

6. listopadu Florbal Okrskové kolo 

6.-7. ročník chlapci 8. místo (postup na KSD) 

7. listopadu Minivolejbal – žlutý  

1.-2. ročník  8. a 12. místo 

13. listopadu Minivolejbal – oranžový  

3.-4. ročník  8., 10., 14. a 18. místo 

19. listopadu Minivolejbal – modrý  

5.-6. ročník  3. a 11. místo 

20. listopadu Florbal Okresní finále 

8.-9. ročník chlapci 1. místo (postup na KSD) 
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Prosinec 2014 

11. prosince Florbal Krajské finále (Čelákovice) 

  3. místo ve skupině 

15. prosince Basketbal  

8.-9. ročník dívky 4. místo 

8.-9. ročník chlapci 3. místo 

16. prosince Kolínská vánoční laťka  

 Denisa Paděrová 2. místo 

 Vojtěch Pavlas 3. místo 

17. prosince Florbal Školní vánoční turnaj 

18. prosince Fotbal Školní vánoční turnaj 
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Leden 2015 

5.-9. ledna Lyžařský a snowboardový kurz, 
Benecko 

Školní akce 

35 žáků 
Závod ve sjezdu lyže, snowboard 

Závod ve slalomu lyže, snowboard 

 

 

Únor 2015 

11. února Chvaletická laťka  

 Denisa Paděrová 1. místo 

 Zdena Táborská 3. místo 

 Lucie Posejpalová  

 

Březen 2015 

6. března Volejbal  

8.-9. ročník chlapci 5. místo 

 dívky 5. místo 

12. března Sálová kopaná postup na KSD 

6.-7. ročník   

18. března Basketbal Okresní kolo 

6.-7. ročník chlapci 4. místo 

 dívky 6. místo 

19. března Sálová kopaná finálové kolo 

6.-7. ročník  4. místo 
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23. března Sálová kopaná postup na KSD 

8.-9. ročník   

24. března Výška Osecká laťka 

 Vojtěch Pavlas 4. místo 

 Martina Ulrichová 5. místo 

 Matěj Zelenka 6. místo 

 Vanesa Jeřábková  

31. března Sálová kopaná finálové kolo 

8.-9. ročník  1. místo 

 

Duben 2015 

15. dubna Vybíjená Chvaletice 

4.-5. ročník chlapci 7. místo 

 dívky 9. místo 

16. dubna Coca-Cola Cup regionální kolo, Příbram 

 3. místo  

21. dubna Štafetový pohár  

1.-5. ročník celkové umístění 2. místo (postup do krajského finále) 

 Kateřina Kukalová – skok daleký 2. místo 

28. dubna Atletický čtyřboj  

 dívky 5. místo 

 chlapci 6. místo 

29. dubna McDonald’s Cup postup do krajského finále 

1.-3. ročník chlapci 1. místo (postup na KSD) 
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Květen 2015 

5. května Pohár rozhlasu  

8.-9. ročník   

5. května McDonald’s Cup  

4.-5. ročník  2. místo 

7. května Štafetový pohár krajské finále, Vlašim 

  8. místo 

19. května Pohár rozhlasu  

6.-7. ročník   

28. května McDonald’s Cup krajské finále, Mladá Boleslav 

1.-3. ročník  3. místo 

 Tomáš Pěnkava nejlepší střelec turnaje 

 

 

Červen 2015 

2.-6. června Kolínské sportovní dny 2015 osmý ročník 

obhájené CELKOVÉ 3. MÍSTO !!! 

186 žáků zisk 121 bodů 7. ZŠ 147 bodů, 3. ZŠ 134,5 bodů 

 5 zlatých, 10 stříbrných, 7 bronzových 8. místo 

 basketbal 1. místo 

 fotbal, florbal, korfbal 2. místo 

 Vojta Pavlas zlatá medaile 

 Anna Pátková zlatá medaile 

 Kristýna Jurčíková zlatá medaile 

 fotbal, 1.-3. ročník zlatá medaile 

 korfbal, 4.-5. ročník zlatá medaile 

nejlepší sportovec KSD ZŠ 2015 – Kateřina Kukalová (5. B) 1 zlatá, 1 stříbrná a 1 bronzová medaile 

 Sportovec roku 2014/2015  

 Matěj Zelenka (8. A)  
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12. Akce školy ve školním roce 2014/2015 

1.9.2014 Slavnostní zahájení nového školního roku celá škola 

2.9.2014 
Třídnické práce, pravidla třídy, školní řád, 
projekt Začínáme... 

celá škola 

3.9.2014 Adaptační kurz 6.B 

5.9.2014 
Gaspariáda 2.A, 2.B 

Lehká atletika závody 5.B 

8.9. – 12.9.2014 Adaptační a jazykový kurz 7.B 

10.9.2014 Sportovní den druhý stupeň 

15.9. – 17.9.2014 Adaptační kurz 6.A 

18.9.2014 
Minikopaná 6.A, 6.B, 7.A, 7.B 

Cyklovýlet, sportovní den 5.B 

19.9.2014 
Burza škol 8.A, 8.B, 9.A, 9.B 

Dopravní hřiště 5.B 

23.9. – 26.9.2014 
Comenius - návštěva 
Návštěva žáků a učitelů ze Slovinska 

  

24.9.2014 
Řepařská drážka - projekt Comenius 5.B 

Beseda houby   

26.9.2014 Den jazyků - celoškolní projekt celá škola 

27.9. – 2.10.2014 Comenius-výměna Slovinsko 
 

1.10.2014 Beseda - Městská policie 1.A, 1.B 

2.10.2014 Minikopaná chlapci 8.A, 8.B, 9.A, 9.B 

3.10.2014 
Dravci celá škola 

Coca-Cola cup 
 

7.10.2014 Přespolní běh 
 

8.10.2014 Fotbalový výběr 
 

13.10.2014 Burza škol 9.B 

14.10.2014 Burza škol 9.A 

16.10.2014 Florbal dívky 6.A, 6.B, 7.A, 7.B 

17.10.2014 Filmové představení 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B 

20.10.2014 Florbal 4.A, 4.B, 5.A, 5.B 

21.10.2014 Přeloučská laťka 
 

22.10.2014 Dopravní hřiště 5.A 

23.10.2014 Florbal dívky 

30.10.2014 Exkurze Kuks 8.B 

31.10.2014 Coca-Cola cup chlapci 8.A, 8.B, 9.A, 9.B 

6.11.2014 
Florbal - okrskové kolo chlapci 6.A, 6.B, 7.A, 7.B 

Sběr starého papíru a víček   

7.11.2014 

Projekt Kniha 4.A, 4.B 

Divadelní představení 1.A, 2.A, 2.B 

Sběr starého papíru a víček   

Minivolejbal 1.A, 1.B, 2.A, 2.B 
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13.11.2014 

Návštěva MP 1.A, 1.B 

Florbal – finále 6.A, 6.B, 7.A, 7.B 

Volejbal 
 

19.11.2014 
Na den středoškolákem 9.A, 9.B 

Minivolejbal 
 

20.11.2014 

IPS Kolín 9.B 

Florbal 
 

Spaní ve škole 7.B 

21.11.2014 
Práce je dar-projekt 9.A, 9.B 

Projektový den - Jarmark 7.B 

24. - 28.11.2014 Projektový týden Afrika celá škola 

25.11.2014 Školička - dílna pro čtenáře   

26.11.2014 
Tři mušketýři - divadelní představení 2.B, 5.A, 5.B a druhý stupeň 

Projektový den-Jarmark 2.B, 9.A, 9.B 

27.11.2014 

Mexiko filmové představení druhý stupeň 

IPS Kolín 9.A 

Florbal 
 

4.12.2014 
Den otevřených dveří - Jarmark 9.A, 9.B 

Dětský čin roku - slavnostní vyhlášení výsledků 
 

9.12.2014 Vánoční školička pro předškoláky 
 

10.12.2014 

Ocenění nejlepších studentů středočeského kraje 
 

Práce je dar 
 

Ocenění žáků - Město Kolín 
 

11.12.2014 
Krajské finále florbal 

 
Basketbal chlapci 8.A, 8.B, 9.A, 9.B 

12.12.2014 Tajemné postavy adventu (pořádá Školní parlament) 

15. - 18.12.2014 Divadelní vystoupení pro seniory 
 

15.12.2014 Basketbal dívky 8.A, 8.B, 9.A, 9.B 

16.12.2014 
Sněhová královna-muzikál 5.A 

Kolínská laťka 
 

17.12.2014 

Síla lidskosti druhý stupeň 

Ocenění ČK - vystoupení pěveckého sboru 8.A 

Autorské čtení 4.A 

18.12.2014 

Tři bratři - filmové představení první stupeň 

Návštěva muzea 6.B 

Exkurze Polabské muzeum 7.A, 7.B, 8.A 

Exkurze Vánoční Praha 6.A, 8.B, 9.A, 9.B 

19.12.2014 Projekt Vánoce celá škola 

5. - 9.1.2015 Lyžařský výcvik 
 

15. - 16.1.2015 Zápis do 1. tříd 
 

22.1.2015 Muzikálové představení Tři mušketýři 
 

26.1.2015 
Zeměpisná olympiáda 

 
Bruslení 3.B, 4.A, 4.B, 5.B 
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26.1.2015 
Zeměpisná olympiáda 

 
Bruslení 3.B, 4.A, 4.B, 5.B 

27.1.2015 Přehlídka regionálních filmů 8.A, 8.B, 9.A, 9.B 

10.2.2015 EKO pohádka O Balynce, dobrém štěněti 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 5.A 

11.2.2015 
Městská policie (kamerový systém) 2.A 

Chvaletická laťka 
 

13.2.2015 Městská policie 2.B 

14. - 22.2.2015 Comenius návštěva partnerské školy v Turecku 
 

17.2.2015 IQ landia Liberec druhý stupeň 

18.2.2015 Dopravní výchova 5.A, 5.B 

19.2.2015 Olympiáda z anglického jazyka 
 

20.2.2015 Karneval ŠD 
 

 
Malá čarodějnice - divadelní představení 1.A, 1.B 

25.2.2015 Bruslení druhý stupeň 

26.2.2015 Beseda s ilustrátorkou první stupeň 

4.3.2015 Přízrak Londýna – divadelní představení 
 

6.3.2015 Volejbalový turnaj 
 

9.3.2015 Scapinova dobrodružství druhý stupeň 

10.3.2015 Mýdlový princ – divadelní představení 
 

12.3.2015 Sálová kopaná 
 

18.3.2015 
Basketbal chlapci i dívky 6.A, 6.B, 7.A, 7.B 

Techmánie Plzeň 5.A, 5.B 

19.3.2015 Sálová kopaná 
 

20.3.2015 Matematický klokan celá škola 

23.3.2015 
Svatba 6.A 

Sálová kopaná 
 

24.3.2015 Osecká laťka 
 

25.3.2015 Zikmund a Hanzelka - filmové představení druhý stupeň 

30.3.2015 

Krkonošské pohádky 2.A, 2.B, 3.A, 3.B 

Velikonoční tradice a zvyky 
Exkurze Kutná Hora 

1.A, 5.A 

31.3.2015 
Sálová kopaná 

 
Velikonoční školička 

 
7.4.2015 Pythagoriáda 

 
13.4.2015 Elektrický Emil - divadelní představení 6.A, 6.B 

14.4.2015 Coca-Cola cup 
 

15.4.2015 

Vybíjená - 1. stupeň 5.B 

Přijímací zkoušky na SŠ 9.A, 9.B 

Okresní kolo kopaná - výběr 4.A, 4.B, 5.A, 5.B 

16.4.2015 
Židovské příběhy 

 
Dílna řemesel 8.A 

17. - 24.4.2015 Comenius - výjezd Turecko 
 

20.4.2015 
Divadelní představení - Zahrada 2.A, 2.B 

Dílna řemesel 6.A 
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21.-24.4.2015 Comenius - výjezd Turecko  

21.4.2015 
Dílna řemesel 7.A  

Štafetový běh  1. stupeň 

22.4.2015 Projekt CPTP - výtvarná dílna 9.B 

23.4.2015 
Den Země celá škola 

Sběr papíru a víček celá škola 

24.4.2015 Sběr papíru a víček celá škola 

28.4.2015 

Dílna řemesel 7.B 

Čarodějnická školička   

Soutěž mladý zdravotník  

Atletický čtyřboj  

29.4.2015 
McDonald‘s Cup  

Exkurze Praha -NP Vítkov 5.A, 5.B 

5.5.2015 
Pohár rozhlasu  

McDonald‘s Cup  

7.5.2015 Štafetový závod - krajské kolo Vlašim  

11.5.2015 Přírodovědná a společenskovědní gramotnost 9.A, 9.B 

15.5.2015 
Výstava - Židé 8.A, 8.B, 9.A, 9.B 

Pohár rozhlasu  

18.5.2015 
Planeta Země - filmové představení druhý stupeň 

Fotografování celá škola 

20.5.2015 Cyklistické závody  

21.5.2015 CPTO - výtvarná dílna 8.A, 8.B 

22.5.2015 
Beseda s Jarmilou Kratochvílovou celá škola, ŠD 

EVVO - Kutná Hora 9.A 

25.5.2015 EVVO - Kutná Hora 9.B 

27.5.2015 

CPTO -Exkurze Mladá Boleslav 9.A, 9.B 

Muzikál Smolíkovi 2.B 

Lidice 4.A 

28.5.2015 
Dopravní hřiště - dopravní výchova 5.B 

McDonald‘s cup  

1.-5.6.2015 Kolínské sportovní dny druhý stupeň 

5.6.2015 CPTO - design 6.A, 8.B 

8.-10.6.2015 Absolventské práce 9.A, 9.B 

8.-12.6.2015 
Škola v přírodě 4.A, 4.B, 5.B 

Turistický kurz 6.B, 7.B 

11.6.2015 
Projekt "Já občan" 9.A, 9.B 

Exkurze teplárna 8.A, 8.B 

15.-17.6.2015 Předcházíme závislostem 8.B 

16.-19.6.2015 Kurz Předcházíme závislostem 9.A, 9.B 

16.6.2015 
Školní výlet Kutná Hora 5.A, 5.B 

Školní výlet Staré Hrady 1.A, 1.B 

17.6.2015 
Výlet ŠD  

Imax Flora 6.A, 7.A, 8.A 

18.6.2015 
Synagoga-exkurze 5.A, 5.B 

Výlet 3.A, 3.B 

19.6.2015 Exkurze hydroelektrárna 8.A, 8.B 

22.6.2015 Vyhlášení sportovních úspěchů školy celá škola 

23.-24.6.2015 Kurz předcházíme závislostem 8.A 

23.6.2015 Divadelní představení Dramatického kroužku první stupeň 

25.6.2015 Exkurze – Techmania, Plzeň 7.A, 8.A, 8.B 

29.6.2015 
Vyhlášení nesportovních úspěchů školy a 
slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku 

celá škola 
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13. Napsali o nás… 
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14. Zprávy 

14.1. Zpráva výchovného poradce za školní rok 2014/2015 

V měsíci září jsem zaktualizovala přehled o integrovaných žácích pro nový školní rok 

2014/15,třídní učitelé vypracovali ve spolupráci s ostatními pedagogy individuální plány, žáci byli 

rozděleni do jednotlivých skupin pro speciální nápravu SPU. 

V hodinách Výchovy k občanství se věnujeme volbě povolání, v rámci pravidelných úterních 

konzultačních hodin se setkávám s žáky i rodiči a pomáhám vyhledávat dostupné informace o 

možnostech dalšího studia. Letos nám opět pomohla i spolupráce se školním psychologem a speciální 

pedagožkou. 

Navštívila jsem s devátou třídou Informační poradenské středisko pro volbu povolání při Úřadu 

práce Kolín, kdy se pod odborným vedením žáci podrobili zájmovým testům a seznámili se podrobně 

s aktuální nabídkou středních škol a odborných učilišť. Na tuto akci bezprostředně navázala účast na 

každoroční Burze škol Kolín, kde se žáci přímo setkali se zástupci jednotlivých škol a zhlédli i zajímavé 

prezentace studentských prací. Využili jsme i projekt DDŠ a ZŠ Býchory Práce je dar, kdy žáci v září 

aktivně prožili přehlídku SŠ v přírodě na Kmochově ostrově.  

V listopadu proběhla schůzka pro rodiče žáků 9. ročníku s veškerými informacemi potřebnými pro 

vyplnění a podání přihlášky s přehledem sítě SŠ a SOU i s údaji, jak postupovat v případě neúspěchu v 

1. kole přijímacího řízení. 

Stabilně probíhá spolupráce s PPP Kolín (včetně organizovaných setkání VP – nová legislativa). 

Pracovnice PPP Kolín zkontrolovala plány integrovaných žáků, vyjádřila spokojenost s prací našich 

pedagogů. 

Žáci letos s vysvědčením obdrželi opět předvyplněnou přihlášku a do 15. 3. 2015 zápisový lístek. 

Přihlášky do SŠ (max. 2) rozesílali do SŠ sami rodiče, škola kontrolovala vyplněné údaje o klasifikaci. 

Přijímací řízení proběhlo v dubnu 2015, všichni naši žáci byli přijati do jednotlivých škol dle výběru (viz 

přehled v tabulce). 

Práce s integrovanými žáky proběhla v souladu s IVP, zhodnocení činnosti za obě pololetí předali 

vyučující výchovnému poradci v červnu (viz pracovní složky integrovaných žáků).  

V průběhu školního roku docházelo k řešení individuálních výchovných problémů (viz zápisy 

výchovných komisí). 

14.2. Zpráva koordinátora EVVO ve školním roce 2014/2015 

EVVO prolíná všemi předměty.  

Dvakrát za rok proběhl jednorázový sběr papíru a víček. Papír odevzdáváme do soutěže s Wega 

recycling.  Likvidace elektrozařízení je zajištěna v projektu Recyklohraní. 

Pokračuje projekt Krajina regionální učebnice opět pod patronací Ekodomova Kutná Hora. 

Díky finančním prostředkům z Vánočního jarmarku, kterému předcházel Africký týden, pokračuje 
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Adopce na dálku. Keňská dívka Finora tak má zajištěn další rok vzdělávání Další prostředky byly 

použity na dary pro Člověka v tísni a UNICEF. 

V projektu Dne Země jsme slavili pohybem, hrou, uměním a prací. 

Zúčastnili jsme se výtvarných soutěží s environmentální tématikou. 

14.3. Zpráva koordinátora ŠVP 2014/2015 

V tomto školním roce jsme se rozhodli využít portálu ČŠI INSPIS a stávající ŠVP Škole úsměv sluší 

zpracovat v tomto systému. 

V lednu 2 pedagogové (koordinátor ŠVP a ICT metodik) absolvovali školení, kde získali základní 

informace o možnostech, které tento systém nabízí. V průběhu února – května probíhala kontrola 

všech předmětů. Byly upraveny formulace některých výstupů a učiva. Společně s pedagogy byly 

všechny předměty přepsány do systému INSPIS.  

Od školního roku 2015/2016 bude ŠVP Škole úsměv sluší poslán ČŠI ke kontrole. 

14.4. Zpráva metodiků ICT za rok 2014/2015 

Během druhého pololetí byli učitelé  vybaveni notebooky/tablety s operačním systémem 

Windows 8 a absolvovali cyklus školení v rámci projektu Dotkněte se inovací, kde se seznamovali s 

cloudovými možnostmi, využití cloudu při výuce, postupy, jak využívat tablety při výuce, aplikacemi 

OneDrive, Store a dalšími z portfolia firmy Microsoft. V rámci tohoto cyklu byli učitelé seznámeni i s 

možností využití několika výukových systémů včetně možnosti využívat e-learningové rozhraní. Jako 

alternativa byl v jednom ze sezení nabídnut systém, který se kompletně spouští z webu. Využití 

tohoto systému by však znamenalo potřebu výrazného posílení konektivity, včetně nákupu 

specializovaných síťových prvků. Mgr. Polívka seznámil učitele s možností využití e-learningového 

systému Moodle, která funguje zcela zdarma na našich webových stránkách. Během pololetí se 

vyskytla potřeba několik těchto zařízení přeinstalovat (2), což bylo zvládnuto svépomocí.  

Někteří učitelé začali používat původní 3 tablety s Androidem pro doplnění výuky, práce ve 

skupinkách, popřípadě pro podporu žáků s SPU. Jako velmi vhodné se použití tabletů ukázalo při 

projektových dnech, například jako internetový terminál.  

Až na výjimky je ve všech třídách nainstalována interaktivní tabule nebo projektor, které zvyšují 

možnosti při názornosti výuky. Díky nákupu interaktivních učebnic firmy Fraus, které jsou v těchto 

třídách k dispozici, učitelé mohou pracovat s texty a doplňkovými materiály přímo na těchto 

zařízeních. To je výhodné nejen pro aktivní složky, ale i pro žáky, kteří si svou učebnici nepřinesli, a 

nejsou tak znevýhodněni při práci.  

V druhém pololetí se podařilo stabilizovat situaci ohledně NTB Lenovo, kde docházelo k jejich 

opakovaným požadavkům na reinstalaci a následný pád systému.  

Povedlo se odladit stabilitu systému docházky a Bakalářů po převedení na virtualizované servery.  

Byl otestován software na odemykání počítačů skrz vložení USB Pendrive, a tím zvýšení 

bezpečnosti sítě (učitelé nemusí zadávat heslo před žáky, čímž zabrání jejich odečtení), a vznesen 

požadavek na nákup těchto “flešek” pro učitele, který byl následně realizován. 
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Podařila se oprava čidla u laserové tiskárny Xerox Phaser, která slouží jako hlavní tiskárna v 

učebně informatiky a využívá se i k tisku vysvědčení.  

V průběhu pololetí se průběžně podle potřeby odstraňovaly hardwarové i softwarové závady.  

Během roku bylo upraveno a posíleno blokování nevhodných webových stránek v žákovských 

účtech. 

Koncem školního roku byl přednesen návrh na modernizaci webových stránek školy a přechod na 

nový, výrazně levnější hosting s větší kapacitou (ten původní již nemá místo pro soubory). 

Vzhledem k přeplňování DHCP poolu a nepovolenému sdílení hesla naší Wi-Fi sítě byla bezdrátová 

síť přeheslována a žákům nebyl dán přístup. Byl vznesen požadavek na nákup dvou routerů/AP pro 

oddělení lokální sítě WiFi pro žáky, na nákup tří PC (kabinet u tělocvičny,třída VII. A (u klavíru) a NTB 

ve třídě u p. Vojáčkové), které stále mají systémovou licenci na Windows XP. Tento systém již nemá 

podporu a je zvýšeným rizikem pro bezpečnost sítě.  

Byl naplánován nákup mobilního projektoru - ten původní byl instalován před dnem otevřených 

dveří do třídy VII. A. 

14.5. Projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč středočeským 
krajem 

Do tohoto projektu společného se Střední odbornou školou stavební v Kolíně jsme vstoupili ve 2. 

pololetí tohoto školního roku. Týkal se nejen technických předmětů (fyzika, Čap), ale i výtvarné 

výchovy, přírodopisu. 

Žáci 6. až 8. ročníku dvakrát navštívili dílny OV SOŠ S, kde vyráběli výrobky z kovu i ze dřeva, zkusili 

si elektroinstalační práce, učili se číst technické výkresy. 8. a 9. ročník pracoval ve výtvarné dílně, ve 

svých třídách, ale i v prostorách SOŠS. Žáci se také podíleli na několika fyzikálních pokusech. 9. ročník 

navštívil v rámci exkurze ŠKODU Mladou Boleslav, včetně muzea, 8.ročník Techmanii v Plzni. 

Učitelé naší školy se stali účastníky dvou konferencí, které SOŠS pořádala v rámci tohoto projektu. 

14.6. Akce pro předškoláky ve školním roce 2014/15 

Během celého školního roku průběžně probíhaly akce pro žáky budoucího prvního ročníku. Na 

jejich organizaci se podílely všechny členky MS v čele s třídními učitelkami prvního ročníku ve školním 

roce 2014/15  Mgr. Šárkou Fantovou a Mgr. Evou Novákovou 

 Podzimní školička  

 Africká školička  

 Den otevřených dveří pro budoucí prvňáky a jejich rodiče  

 Čtenářská dílna pro nečtenáře s rodiči 

 Jarní školička 

 Čarodějnická školička  
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14.7. Zpráva – Comenius Partnerství škol – Orbis Pictus 

Druhým závěrečným rokem probíhal projekt spolupráce 12 škol. Hlavními aktivitami bylo psaní 

pohledů na různá témata, vytváření školní kroniky a mobility, včetně výstupů – cestovní deníky, 

nástěnky, besedy. Do partnerských škol bylo uskutečněno 37 mobilit, v září 6 +3 do Slovinska, v říjnu 

1 na projektovou schůzku do Turecka, v únoru 2 učitelky do Anglie, 10 +1 do Turecka v únoru 2015, 

11 + 3 dospělí na festival do Izmitu v dubnu 2015. Naši školu navštívila v říjnu skupina žáků a učitelů 

ze Slovinska a v prosinci pan učitel z Turecka. 

14.8. Cizí jazyky pro život - Rodilý mluvčí Marc Dexter Cram 

Rodilý mluvčí Marc Dexter Cram vyučoval v naší škole v rámci projektu Cizí jazyky pro život od 

prosince 2014 do června 2015. Působil nejen v hodinách anglického jazyka, ale i v ostatních 

předmětech -  zejména v hodinách výchovy k občanství, hudební výchovy a přírodopisu.  V těchto 

předmětech jsme využívali tzv. metodu CLILL. Žáci s rodilým mluvčím konverzovali a věnovali se 

probíraným tématům. Měli příležitost si vyzkoušet své znalosti v praxi, kdy vyučující komunikuje se 

žáky pouze v anglickém jazyce. 

V odpoledních hodinách působil ve školní družině, kde se začleňoval do běžného chodu. Děti 

zpívaly anglické písně za doprovodu kytary, pracovaly v dramatickém kroužku, společně s rodilým 

mluvčím chodily na procházky a jednoduchým způsobem s ním  komunikovaly v anglickém jazyce. 

Rodilý mluvčí Marc Dexter Cram působil též v hodinách anglického jazyka pro učitele od prosince 

2014 do června 2015. Vedl jak kurz začátečníků, tak i kurz pro pokročilé. Jazykové kurzy byly 

zaměřeny na praktické využití anglického jazyka. V kurzech pro začátečníky vedl rodilý mluvčí s učiteli 

jednoduchou konverzaci a  nacvičoval správnou výslovnost. S pokročilými posluchači se věnoval 

zejména konverzaci, učitelům se věnoval jak ve skupině, tak i individuálně. Učitelé měli příležitost 

zdokonalit se v anglickém jazyce a někteří z nich nadále navštěvují kurz anglického jazyka i  v letošním 

školním roce.  
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14.9. Činnosti a úspěchy asistenta pedagoga 

V uplynulém školním roce působily v naší škole tři asistentky pedagoga. Ve výchovné  

a vzdělávací činnosti pomáhaly v různých třídách prvního i druhého stupně dle týdenního rozvrhu. 

Hlavní vykonávanou činností byla pomoc žákům při výuce. U některých dětí bylo nutné udržovat  

a usměrňovat pozornost, při čtení pomáhat s orientací v textu, a především v prvních třídách bylo 

důležité hlídat při psaní správné uchopení tužky a správné sezení, aby nedocházelo ke špatným 

návykům. V hodinách pracovních činností či výtvarné výchovy se asistentky zapojovaly hlavně při 

přípravě pomůcek a následně při vystřihování a tvoření z papíru. 

Při přípravě na výuku, která probíhala formou individuálního docvičování probraného učiva, 

děti procvičovaly čtení, psaní i počítání a žáci vyšších ročníků se zde mohli připravovat na písemné 

práce, zkoušení nebo si vypracovat referáty či laboratorní práce. Žáci byli také podporováni 

v integraci do školního prostředí a ve spolupráci s pedagogy vznikala různá podpůrná opatření tam, 

kde se vyskytovaly problémy. Konzultace s učiteli probíhaly v pravidelných intervalech, asistentky 

pedagoga se tak mohly efektivněji připravovat na průběh vyučování a následně výsledky své práce 

s pedagogy hodnotit. Komunikace s rodiči probíhala na třídních schůzkách, ale i při individuálních 

konzultacích. Činnost asistentek byla kladně hodnocena pedagogickým týmem i samotnými žáky. U 

žáků bylo patrné zlepšení nejen v práci ve škole, ale i v domácí přípravě na vyučování. Žáci získali 

sebejistotu, pocit bezpečí a vědomí, že je kdykoliv možné požádat asistentku o pomoc. Přínos 

asistenta ve třídě zhodnotily i ve škole působící asistentky pozitivně nejen z hlediska pedagogického, 

ale i sociálního.  
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15. Údaje o prevenci sociálně nežádoucích jevů 

Minimální preventivní program ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 pro školní rok 2014/15 vycházel z 

celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností na MPP předcházejících školních 

roků. Byl zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a 

sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. 

MPP byl realizován v průběhu celého školního roku, stejně tak v průběhu celého školního roku 

byly získávány podklady pro jeho vyhodnocení. 

Program byl schválen na pedagogické radě. Evaluace programu byla projednána pedagogickou 

radou a byla zpracována rovněž formou dotazníkového šetření pro Krajský úřad Středočeského kraje. 

Od školního roku 2011/2012 je hodnocení MPP prováděno též v on-line aplikaci na webu krajského 

úřadu. Nevzniká přitom ani tisková podoba dat, ani podoba elektronická, kterou bychom mohli 

zveřejňovat. Úhrnná data k této problematice Krajský úřad Středočeského kraje publikuje ve svých 

statistikách. 

Hlavní cíle programu zůstaly stejné jako v předchozích letech a kladly si za cíl především:  

 rozvíjet osobnostní kvality žáků (vést žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení, 

stanovení si reálných cílů v životě, k poznání sebe sama, k zvládání stresů, k dovednostem 

řešit své problémy bez pomoci léků a jiných návykových látek) 

 formování postojů a vytváření pozitivního sociálního klimatu školy 

 výchova k zodpovědnosti a zdravý životní styl 

 vytváření prostoru pro smysluplné využívání volného času 

 boj proti zneužívání návykových látek 

 snižovat rizika narušující zdraví a vývoj žáků 

 poskytování kvalitních informací 

 zaměřit se na vyskytování takových jevů, jakými jsou např. kriminalita, delikvence, 

záškoláctví, virtuální drogy, patologické hráčství, šikanování, vandalismus, rasismus, 

xenofobie 

 zvyšovat odolnost mládeže vůči těmto jevům: předcházení užívání návykových látek, včetně 

alkoholu a tabáku, nebo alespoň posunout setkání s návykovými látkami do pozdějšího věku, 

kdy je organizmus odolnější, snížení či zastavení experimentování s návykovými látkami apod. 

 optimalizace vztahů mezi žáky a učiteli (důvěra v učitele) 

 

V rámci MPP byl kladen důraz na pozitivní ovlivňování klimatu školy, komunikaci, kooperaci a 

zdravý životní styl. Základním předpokladem k jeho účinnosti bylo aktivní zapojení všech žáků třídy a 
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pedagogických pracovníků školy, včetně školního psychologa, speciální pedagožky, metodičky 

prevence a výchovné poradkyně, kteří byli s průběhem a výsledky programu seznamováni. Nejen na 

začátku, ale i během školního roku se snažíme na základě monitoringu o zmapování tendencí 

jednotlivých tříd a následnou práci s třídními kolektivy a skupinami žáků. Využíváme k tomu řadu 

psychosociálních her, které jsou zaměřeny na komunikaci, naslouchání, vztahy, zařazení do skupiny, 

kontakt, přátelství, sebeúctu a sebevědomí, důvěru, soucit, práci s emocemi, hry na uvolnění napětí, 

potlačení agrese, umění spolupráce, na zažití úspěchu pro každého, řešení problémů aj. Pro ty 

kolektivy, kde se vyskytují výraznější problémy, sestavujeme plán, podle kterého se se třídou dále 

postupuje. Třídní učitelé spolupracují s rodiči a využívají dle potřeby i možnosti třídnických hodin, 

které jsou zaměřené na vytváření důvěry a na podporu otevřené komunikace mezi žáky ve třídě. 

Všichni pedagogové se zúčastnili školení na téma Třídnické hodiny a Práce s třídním kolektivem 

vedené PhDr. Vrbkovou. 

V případě potřeby konzultace se třídní učitel může obrátit na užší preventivní tým, který tvoří 

ředitelka školy, výchovná poradkyně, školní psycholog a speciální pedagožka. 

Preventivní bloky primární prevence vedl v průběhu roku školní psycholog PhDr. Josef Opočenský. 

Část cílů MPP byla naplňována především v rámci předmětů: člověk a jeho svět, přírodopis, 

výchova ke zdraví, etická výchova, tělesná výchova, v českém jazyce zejména ve slohu a čtení. Při 

výuce pedagogové uplatňovali různé metody práce – skupinové činnosti, dramatizace, sociální hry, 

diskuse, projekty, besedy, exkurze apod. 

V rámci rozšíření preventivních aktivit pořádáme Adaptační kurzy pro žáky 6. tříd. Mezi další 

realizované kurzy patří Jak se bránit drogám a předcházet závislostem. V tomto školním roce byl 

realizován Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku a kurz Předcházíme závislostem pro žáky 9. ročníku. 

Výjezdový kurz měl za cíl stmelení třídy a prohloubení vzájemné důvěry mezi žáky. Oba kurzy byly 

kladně hodnoceny pedagogy i žáky. 

V uplynulém roce jsme řešili různé drobné vztahové problémy v různých třídách. Vzhledem k 

mnoha mimoškolním akcím, které škola pořádá, znají třídní učitelé i jiní vyučující žáky dobře, a 

zvládají tak odhalit vznikající problémy v zárodku. Velmi se nám osvědčila úzká spolupráce s rodiči a 

OSPOD. Jednotliví učitelé řeší konkrétní problémy nejdříve sami v rámci svých kompetencí, dále pak 

ve spolupráci s MP, výchovným poradcem, psychologem a vedením školy. Dále jsou nápomocni v 

primární prevenci přímo ve svých vyučovacích hodinách při probírání témat souvisejících s prevencí, 

při svých dozorech v prostorách školy, organizováním mimoškolních akcí a svou mimoškolní činností a 

poskytují MP součinnost při realizaci MPP (plánování přednášek apod.). Jako přínosné se jeví i 

třídnické hodiny na 2. stupni ZŠ. 

V rámci specifické primární prevence byla navázána úzká spolupráce s MP Kolín. Žáci měli 

možnost absolvovat nejenom interaktivní besedy a programy, ale i navštívit služebnu MP a zhlédnout 

provoz kamerového systému města. Zúčastnili se též soutěží připravených MP. Spolupráce 

pokračovala i s o.s. Prostor Kolín a PPP Kolín. 

K informovanosti o prevenci docházelo na pedagogických poradách, učitelům byly k dispozici DVD 

s odbornou tématikou, odborné publikace a časopisy. Spolupráce s rodiči probíhala formou třídních 

schůzek a individuálních konzultací. Rodiče i žáci mohli využít webových stránek školy a schránky 

důvěry. 
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V rámci nespecifické prevence se nám velmi osvědčily návštěvy divadla, besedy, sportovní soutěže 

a turnaje – viz přehled akcí. Zajišťujeme pro žáky besedy, dotazníková šetření a projekty, 

organizujeme školení pedagogů. Škola nabízí řadu volnočasových aktivit (více než 35 kroužků), které 

jsou s tímto programem propojeny. Nutno podotknout, že v rámci prevence a umožnění návštěvy 

kroužků co nejvíce žákům byl v naší škole stanoven minimální poplatek ve výši 150,- Kč na celý školní 

rok na všechny kroužky. Tím je umožněna návštěva zájmových kroužků všem žákům, tedy i žákům ze 

sociálně slabého prostředí, kteří by jinak trávili svůj volný čas na ulici.  Žáci mají možnost navštěvovat 

školní knihovnu, která je zdarma k dispozici všem žákům a pracovníkům školy. Sportovní vyžití 

umožňuje žákům školní tělocvična (aktivně je využívána i v době přestávek).  

Důležitým prvkem MPP byla činnost Školního parlamentu. Během roku se scházeli členové 

Školního parlamentu, aby řešili své připomínky k chodu školy, podávali své návrhy, řešili průběžně 

problémy, které se ve škole vyskytly, přenášeli informace ze strany vedení školy ke spolužákům. 

Samostatně zorganizovali několik celoškolních projektů – Odpoledne plné her, Netradiční účesy, 

Čarodějnický den, Výlet do minulosti atd. 

Dařilo se nám získávat aktivní podporu našich projektů v rámci grantových řízení nejenom 

od MŠMT, ale i v rámci grantového řízení Školské komise města Kolína – podpořen projekt Společně 

vše zvládneme a Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence. Volnočasové aktivity našich žáků 

podporuje projekt Prevence kriminality Města Kolína. 

Naše škola obdržela v listopadu 2014 významné ocenění od Nadačního fondu Josefa Luxe. V rámci 

celostátní soutěže Program podpory Etické výchovy pro rok 2014 se umístila na 2. místě v 

republice. Nejlépe hodnocené školy získaly i finanční příspěvek. Etická výchova se na škole vyučuje již 

několik let a je významnou součástí prevence v naší škole. 

MPP se pro školní rok 2014/2015 ukázal jako fungující, dané krátkodobé cíle se podařilo splnit a 

na dlouhodobých cílech neustále pracujeme jak ve vyučování, tak ve výchovném procesu. Při řešení 

sociálně patologických jevů jsme úspěšně spolupracovali s rodiči daných žáků či dle nutnosti s 

odbornými institucemi. Akcemi školy se nám podařilo pokrýt většinu širokého spektra sociálně 

patologických jevů, nabízíme našim žákům jak teoretické poznatky v oblasti prevence, tak smysluplné 

trávení volného času i bohatý program v rámci vyučovací doby. 
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16. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

DVPP je ve škole organizováno na základě těchto principů:  

 rovnost příležitostí a zákaz diskriminace – každý z pedagogických pracovníků má stejnou 

možnost účasti na těch formách a druzích dalšího vzdělávání, které jsou zahrnuty v tomto 

plánu, při současném dodržení všech podmínek stanovených tímto plánem;  

 potřeby školy – základním parametrem pro výběr konkrétní formy nebo druhu dalšího 

vzdělávání jsou skutečné potřeby školy; tyto potřeby jsou vyjádřeny v  plánu DVPP;  

 rozpočet školy – výběr a realizace jednotlivých vzdělávacích aktivit a organizace celého 

systému DVPP vychází z rozpočtových možností školy a těmto se podřizuje;  

 studijní zájmy pedagogických pracovníků – při dodržení předchozích principů a podmínek 

jsou pro výběr konkrétní formy nebo druhu DVPP určující studijní zájmy jednotlivých 

pedagogických pracovníků.  

Vedení školy na základě zpětné vazby z úzké spolupráce s metodickými orgány zařadilo do plánů 

DVPP pravidelné vzdělávání celého sboru jako nejúčinnější formu vzdělávání učitelů školy – anglický 

jazyk, třídnické hodiny, metody RWCT. 
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16.1. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

  

 pracovník termín 

studia 

instituce 

(VŠ/zařízení pro 

další vzdělávání) 

název akce financování 

1. Institucionální vzdělávání      

1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů      

 

 

a) Studium v oblasti pedagogických věd 

 

Mgr. Jiří Mejda 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 -

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2016 

 

Karlova 

univerzita Praha 

 

 

 

 

 

 

 

Univerzita 

Palackého 

Olomouc 

Specializace 

v pedagogice - 

Učitelství 

všeobecně 

vzdělávacích 

předmětů pro 2. 

stupeň 

 

 

Učitelství 

všeobecně 

vzdělávacích 

předmětů pro 2. 

stupeň - 

informatika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Studium pedagogiky      

c) Studium pro asistenta pedagoga Gabriela Průšová 2013 - 

2014 

VISK Studium pro 

asistenta pedagoga 

samoplátce 

d) Studium pro ředitele škol      

e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace      
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1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů      

a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky      

 

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky      

b) Studium pro výchovné poradce      

c) Specializovaná činnost – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií      

d) Specializovaná činnost – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů      

e) Specializovaná činnost – prevence sociálně patologických jevů      

f) Specializovaná činnost – specializovaná činnost      

g) Specializovaná činnost – specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy      

 

1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace      

1. 4 Samostudium – celý pedagogický sbor      

 Popis samostudia - Odborná literatura, nové metody ve výuce, uplatnění OSV 

ve výuce, využití ICT ve výuce. 

Dotkněte se inovací – vytváření výukových materiálů pro výuku s využitím 

tabletů. 
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16.2. Kurzy a semináře v rámci DVPP 

16.2.1. Vedení školy 

Pracovní porada ředitelů škol Kolín Město Kolín  Mgr. Miroslava Průšová 

Setkání metodiků prevence PPP Kolín  PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

Asociace ředitelů ZŠ AŘZŠ  PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

Mgr. Miroslava Průšová 

Výjezdní seminář pro ředitele škol - Nesuchyně VISK  PhDr. et Mgr. Iva Lokajová Mgr. 

Miroslava Průšová 

Manažerská angličtina – School system in the Czech Republic and in 

Great Britain – intenzivní e-learningový kurz 

VISK  PhDr. et Mgr. Iva Lokajová  

Manažerská angličtina – intenzivní jazykový kurz VISK  PhDr. et Mgr. Iva Lokajová  

Tvořivá matematika - Metoda prof. Hejného IDV Praha  PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

Job – shadowing – zahraniční stáž  - Velká Británie –Bournemouth – 

projekt Manažerská angličtina 

VISK  PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

Job – shadowing – zahraniční stáž   - Turecko - Izmit NAEP  Mgr. et Mgr. Iva Lokajová 

Job – shadowing – zahraniční stáž   - Slovinsko - Maribor NAEP  Mgr. et Mgr. Iva Lokajová 

Konference NAEP – mezinárodní projekty, pro příjemce grantu 

ERASMUS+ 

NAEP  PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 
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Webinář – Autorské právo Boxed, s.r.o.  PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

Webinář – Zapojení mobilních dotykových zařízení do života a výuky 

pedagoga 

Boxed, s.r.o.  PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

Webinář   – Nové trendy ve využívání ICT ve škole Boxed, s.r.o.  PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

ICT – „CO UŽ MÁME“ - efektivní využití ICT prostředků 

 

Boxed, s.r.o.  PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

ICT – „CO CHCEME“ -  ovládání a využití nových mobilních 

dotykových zařízení ve výuce, ale i problematika práce v LMS 

(Learning Management Systém) prostředí. 

 

Boxed, s.r.o.  PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

ICT – „OBOROVÉ DIDAKTIKY“ - zavádění a využití nových 

moderních dotykových zařízení ve výuce – cyklus vzdělávání 

 

Boxed, s.r.o.  PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

Webinář  Jak učit matematiku a přírodní vědy, Jak učit cizí jazy, Jak 

učit prvňáčky pomocí tabletu 

Boxed, s.r.o.  PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

Třídnické hodiny Život bez závislostí, o.s.  Mgr. Miroslava Průšová 

PhDr. et Mgr.. Iva Lokajová 

Seminář RAMS – VIP III  NUOV Praha  PhDr. et Mgr.. Iva Lokajová 

Občanský zákoník v praxi škol Společně k bezpečí – 

Mgr. Veselá 

 Mgr. Miroslava Průšová 

PhDr. et Mgr.. Iva Lokajová 
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Inkluze ve vzdělávání UPOL  Mgr. Miroslava Průšová 

PhDr. et Mgr.. Iva Lokajová 

Dotkněte se inovací: zadávání veřejných zakázek, procesu řízení 

změn a řízení projektu, zavádění mobilních dotykových zařízení do 

výuky, zajištění bezpečnosti v kyberprostoru, vytvoření systémové 

podpory školy ve využívání digitálních technologií a integraci ICT do 

života školy. 

 

Boxed s.r.o  PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

Mgr. Miroslava Průšová 

 

Sociální služby v Kolíně OSPOD Kolín  PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

E-learning a e-testování NIQUES ČŠI  PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

BOZP   Mgr. Miroslava Průšová 

PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

Konzultační centra – výcvik dovedností lektora – projekt Tvořivá 

matematika 

IDV, o.p.s.  PhDr. et Mgr. Iva Lokajová 

16.2.2. Učitelé 

NÁZEV AKCE, SEMINÁŘE ORGANIZUJE POČET UČITELŮ 

NIQUES – tvorba ŠVP ČŠI Mgr. Ivana Banasinská, Mgr. Aleš Polívka 

Setkání výchovných poradců PPP Kolín Mgr. Šárka Růžková 

Cizí jazyky pro život – Brána jazyků – intenzivní kurz 

anglického jazyka 

Život bez závislostí, o.s.  Mgr. Iva Banasinská, Mgr. Linda Čechová, Mgr. Monika 

Čechová,Mgr. Šárka Fantová, Mgr. Šárka Hájková, Bc. Alena 

Holá, Tereza Kašparová Dis., Mgr. Irena Königsmarková, Mgr. 

Helena Králová,  Mgr. Jiří Mejda, Mgr. Martina 

Nezmeškalová, Mgr. Eva Nováková, Mgr. Dana Olivová, Mgr. 

Šárka Rosenbergerová, Mgr. Šárka Růžková, Mgr. Dana 

Tvrzníková, Mgr. Jaroslava Urbancová, Mgr. Anna Vojáčková, 

Mgr. Iva Zatřepálková, Mgr. Vladimír Zeman 
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Třídnické hodiny Život bez závislostí, o.s.  Mgr. Iva Banasinská, Mgr. Linda Čechová, Mgr. Monika 

Čechová, Dáša Dusová, Mgr. Šárka Fantová, Mgr. Aleš Hájek, 

Mgr. Šárka Hájková, Bc. Alena Holá, Jana Chlubná, Kateřina 

Jirsová, Tereza Kašparová Dis., Mgr. Irena Königsmarková, 

Mgr. Helena Králová,  Mgr. Jiří Mejda, Mgr. Martina 

Nezmeškalová, Mgr. Eva Nováková, Mgr. Dana Olivová, Bc. 

Pavla Patočková, Mgr. Aleš Polívka, Gabriela Průšová, Mgr. 

Šárka Rosenbergerová, Mgr. Šárka Růžková, Mgr. Dana 

Tvrzníková, Mgr. Anna Svoboda, Mgr. Jaroslava Urbancová, 

Mgr. Anna Vojáčková, Mgr. Iva Zatřepálková, Mgr. Vladimír 

Zeman 

Neukázněný žák Život bez závislostí, o.s. – PhDr. Vrbková  Mgr. Iva Banasinská, Mgr. Linda Čechová, Mgr. Monika 

Čechová, Dáša Dusová, Mgr. Šárka Fantová, Mgr. Aleš Hájek, 

Mgr. Šárka Hájková, Bc. Alena Holá, Jana Chlubná, Tereza 

Kašparová Dis., Mgr. Irena Königsmarková, Mgr. Helena 

Králová,  Mgr. Jiří Mejda, Mgr. Martina Nezmeškalová, Mgr. 

Eva Nováková, Mgr. Dana Olivová, Bc. Pavla Patočková, Mgr. 

Aleš Polívka, Gabriela Průšová, Mgr. Šárka Rosenbergerová, 

Mgr. Šárka Růžková, Mgr. Dana Tvrzníková, Mgr. Anna 

Svoboda, Mgr. Jaroslava Urbancová, Mgr. Anna Vojáčková, 

Mgr. Iva Zatřepálková, Mgr. Vladimír Zeman 

Rozumíme penězům ASIS Mgr. Martina Nezmeškalová 

Tvořivá matematika - Metoda prof. Hejného IDV Praha  Mgr. Iva Banasinská, Mgr. Linda Čechová, Mgr. Šárka 

Fantová, Mgr. Irena Königsmarková, Mgr. Helena Králová,  

Mgr. Martina Nezmeškalová, Mgr. Eva Nováková, Mgr. Dana 

Olivová, Mgr. Šárka Rosenbergerová, Mgr. Jaroslava 

Urbancová, Mgr. Anna Vojáčková, Mgr. Iva Zatřepálková, 

Pavlína Vokolková 

ICT – „CO UŽ MÁME“ - efektivní využití ICT 

prostředků 

 

Boxed, s.r.o. Mgr. Iva Banasinská, Mgr. Linda Čechová, Mgr. Monika 

Čechová,  Mgr. Šárka Fantová,  Mgr. Šárka Hájková, Mgr. 

Irena Königsmarková, Mgr. Helena Králová, Mgr. Martina 

Nezmeškalová, Mgr. Eva Nováková, Mgr. Dana Olivová,  

Mgr. Aleš Polívka, Mgr. Šárka Rosenbergerová, Mgr. Šárka 

Růžková, Mgr. Dana Tvrzníková, Mgr. Anna Svoboda, Mgr. 

Jaroslava Urbancová, Mgr. Anna Vojáčková, Mgr. Iva 

Zatřepálková, Mgr. Vladimír Zeman 

ICT – „CO CHCEME“ -  ovládání a využití nových 

mobilních dotykových zařízení ve výuce, ale i 

Boxed, s.r.o. Mgr. Iva Banasinská, Mgr. Linda Čechová, Mgr. Monika 

Čechová,  Mgr. Šárka Fantová,  Mgr. Šárka Hájková, Mgr. 
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problematika práce v LMS (Learning Management 

Systém) prostředí. 

 

Irena Königsmarková, Mgr. Helena Králová, Mgr. Martina 

Nezmeškalová, Mgr. Eva Nováková, Mgr. Dana Olivová,  

Mgr. Aleš Polívka, Mgr. Šárka Rosenbergerová, Mgr. Šárka 

Růžková, Mgr. Dana Tvrzníková, Mgr. Anna Svoboda, Mgr. 

Jaroslava Urbancová, Mgr. Anna Vojáčková, Mgr. Iva 

Zatřepálková, Mgr. Vladimír Zeman 

ICT – „OBOROVÉ DIDAKTIKY“ - zavádění a využití 

nových moderních dotykových zařízení ve výuce – 

cyklus vzdělávání 

 

Boxed, s.r.o. Mgr. Iva Banasinská, Mgr. Linda Čechová, Mgr. Monika 

Čechová,  Mgr. Šárka Fantová,  Mgr. Šárka Hájková, Mgr. 

Irena Königsmarková, Mgr. Helena Králová, Mgr. Martina 

Nezmeškalová, Mgr. Eva Nováková, Mgr. Dana Olivová,  

Mgr. Aleš Polívka, Mgr. Šárka Rosenbergerová, Mgr. Šárka 

Růžková, Mgr. Dana Tvrzníková, Mgr. Anna Svoboda, Mgr. 

Jaroslava Urbancová, Mgr. Anna Vojáčková, Mgr. Iva 

Zatřepálková, Mgr. Vladimír Zeman 

Webinář – Autorské právo Boxed, s.r.o. Mgr. Iva Banasinská, Mgr. Linda Čechová, Mgr. Monika 

Čechová,  Mgr. Šárka Fantová,  Mgr. Šárka Hájková, Mgr. 

Irena Königsmarková, Mgr. Helena Králová, Mgr. Martina 

Nezmeškalová, Mgr. Eva Nováková, Mgr. Dana Olivová,  

Mgr. Aleš Polívka, Mgr. Šárka Rosenbergerová, Mgr. Šárka 

Růžková, Mgr. Dana Tvrzníková, Mgr. Anna Svoboda, Mgr. 

Jaroslava Urbancová, Mgr. Anna Vojáčková, Mgr. Iva 

Zatřepálková, Mgr. Vladimír Zeman 

Webinář – Zapojení mobilních dotykových zařízení do 

života a výuky pedagoga 

Boxed, s.r.o. Mgr. Iva Banasinská, Mgr. Linda Čechová, Mgr. Monika 

Čechová,  Mgr. Šárka Fantová,  Mgr. Šárka Hájková, Mgr. 

Irena Königsmarková, Mgr. Helena Králová, Mgr. Martina 

Nezmeškalová, Mgr. Eva Nováková, Mgr. Dana Olivová,  

Mgr. Aleš Polívka, Mgr. Šárka Rosenbergerová, Mgr. Šárka 

Růžková, Mgr. Dana Tvrzníková, Mgr. Anna Svoboda, Mgr. 

Jaroslava Urbancová, Mgr. Anna Vojáčková, Mgr. Iva 

Zatřepálková, Mgr. Vladimír Zeman 

Webinář – Nové trendy ve využívání ICT ve škole Boxed, s.r.o. Mgr. Iva Banasinská, Mgr. Linda Čechová, Mgr. Monika 

Čechová,  Mgr. Šárka Fantová,  Mgr. Šárka Hájková, Mgr. 

Irena Königsmarková, Mgr. Helena Králová, Mgr. Martina 

Nezmeškalová, Mgr. Eva Nováková, Mgr. Dana Olivová,  

Mgr. Aleš Polívka, Mgr. Šárka Rosenbergerová, Mgr. Šárka 

Růžková, Mgr. Dana Tvrzníková, Mgr. Anna Svoboda, Mgr. 

Jaroslava Urbancová, Mgr. Anna Vojáčková, Mgr. Iva 

Zatřepálková, Mgr. Vladimír Zeman 
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Webinář – Zapojení mobilních dotykových zařízení do 

života a výuky pedagoga II 

Boxed, s.r.o. Mgr. Iva Banasinská, Mgr. Linda Čechová, Mgr. Monika 

Čechová,  Mgr. Šárka Fantová,  Mgr. Šárka Hájková, Mgr. 

Irena Königsmarková, Mgr. Helena Králová, Mgr. Martina 

Nezmeškalová, Mgr. Eva Nováková, Mgr. Dana Olivová,  

Mgr. Aleš Polívka, Mgr. Šárka Rosenbergerová, Mgr. Šárka 

Růžková, Mgr. Dana Tvrzníková, Mgr. Anna Svoboda, Mgr. 

Jaroslava Urbancová, Mgr. Anna Vojáčková, Mgr. Iva 

Zatřepálková, Mgr. Vladimír Zeman 

Webináře – Jak učit matematiku a přírodní vědy 

Jak učit cizí jazyk 

Jak učit prvňáčky pomocí tabletu 

Boxed, s.r.o. Mgr. Iva Banasinská, Mgr. Linda Čechová, Mgr. Monika 

Čechová,  Mgr. Šárka Fantová,  Mgr. Šárka Hájková, Mgr. 

Irena Königsmarková, Mgr. Helena Králová, Mgr. Martina 

Nezmeškalová, Mgr. Eva Nováková, Mgr. Dana Olivová,  

Mgr. Aleš Polívka, Mgr. Šárka Rosenbergerová, Mgr. Šárka 

Růžková, Mgr. Dana Tvrzníková, Mgr. Anna Svoboda, Mgr. 

Jaroslava Urbancová, Mgr. Anna Vojáčková, Mgr. Iva 

Zatřepálková, Mgr. Vladimír Zeman 

Občanský zákoník v praxi škol Společně k bezpečí – Mgr. Veselá  Mgr. Iva Banasinská, Mgr. Linda Čechová, Mgr. Monika 

Čechová, Dáša Dusová, Mgr. Šárka Fantová, Mgr. Aleš Hájek, 

Mgr. Šárka Hájková, Bc. Alena Holá, Jana Chlubná, Kateřina 

Jirsová, Tereza Kašparová Dis., Mgr. Irena Königsmarková, 

Mgr. Helena Králová, Mgr. Anna Svoboda, Mgr. Jiří Mejda, 

Mgr. Martina Nezmeškalová, Mgr. Eva Nováková, Mgr. Dana 

Olivová, Bc. Pavla Patočková, Mgr. Aleš Polívka, Gabriela 

Průšová, Mgr. Šárka Rosenbergerová, Mgr. Šárka Růžkov, 

Mgr. Dana Tvrzníková, Mgr. Jaroslava Urbancová, Mgr. Anna 

Vojáčková, Mgr. Iva Zatřepálková, Mgr. Vladimír Zeman 

Sfumato  - lektorské dovednosti I ABC Music, v. o. s. Mgr. Ivana Banasinská, Mgr. Irena Königsmarková 

Sfumato  - lektorské dovednosti II ABC Music, v. o. s. Mgr. Ivana Banasinská, Mgr. Irena Königsmarková 

Sfumato  - lektorské dovednosti III ABC Music, v. o. s. Mgr. Ivana Banasinská, Mgr. Irena Königsmarková 

Nápadník do hodin matematiky - II Institut pro další vzdělávání o. p. s.  Mgr. Anna Vojáčková 

Rozvoj učitelských dovedností  -RWCT  - cyklus 

vzdělávání 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení Mgr. Šárka Hájková 

Výchova mentora čtenářské dovednosti SPIRÁLA Mgr. Ivana Banasinská, Mgr. Iva Zatřepálková 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – vzdělávací 

cyklus 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení Mgr. Monika Čechová 

Jak zaujmout žáky v hodinách angl. jazyka (8.+9.r.) VISK Mgr. Zuzana Kulichová 

Mentor anglického jazyka NIDV+ British Council Mgr. Aleš Polívka 
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Změny zákona PhDr. Štětinová (PPP Kolín) Mgr. Šárka Růžková 

Metodický den – kariérové poradentství SŠS Kolín Mgr. Šárka Růžková 

Metodický den – pokusy ve fyzice SŠS Kolín Mgr. Jaroslava Urbancová,  

Mgr. Martina Nezmeškalová 

Tablety do přírodovědných předmětů SPŠ Kladno - projekt Mgr. Martina Nezmeškalová 

Podpora ICT metodika ve škole: 

 integrace nových technologií ve spojení se 

stávajícím vybavením školy, 

 nových technologií, 

 nových aplikací, 

 nových služeb. 

 

 

Boxed s.r.o. Mgr. Aleš Polívka 

Konzultační centra – výcvik dovedností lektora – projekt 

Tvořivá matematika 

IDV, o.p.s. Mgr. Ivana Banasinská, Mgr. Šárka Růžková 

Metoda Hejného v matematice pro I. stupeň – cyklus 

seminářů 

H-mat Mgr. Klára Horáčková, Mgr. Jaroslava Urbancová 

Metoda Hejného v matematice pro II. stupeň – cyklus 

seminářů 

H-mat Mgr. Klára Horáčková, Mgr. Jaroslava Urbancová 

Mentoring pro učitele fyziky NIDV Mgr. Martina Nezmeškalová 

Kurz mentoringu – vzdělávací cyklus ASIS, s.r.o. Mgr. Martina Nezmeškalová 

Práce je dar Výchovný ústav Býchory Mgr. Růžková Šárka 

Otevřená hodina matematiky Fraus -Kunratice Mgr. Ivana Banasinská, Mgr. Helena Králová 

Otevřená hodina matematiky Fraus-Kunratice Mgr. Šárka Fantová, Mgr. Anna Vojáčková 

Otevřená hodina matematiky Fraus – Lysá nad Labem Mgr. Eva Nováková 

Otevřená hodina matematiky Fraus – Lysá nad Labem Mgr. Ivana Banasinská 

Školení McDonald‘s ASSK Mgr. Vladimír Zeman 

MBTI seminář Nová škola Praha Mgr. Ivana Banasinská, Mgr. Šárka Fantová, Mgr. Eva 

Nováková, Mgr. Iva Zatřepálková 
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Mezinárodní setkání Comenius – výměna zkušeností ze 

vzdělávacích systémů jednotlivých zemích 

ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 – v rámci 

projektu Comenius 

 

Mezinárodní stáž Velká Británie - Ashford Mgr. Eva Nováková 

Mezinárodní stáž Polsko Mgr. Dana Tvrzníková 

Mezinárodní stáž Velká Británie - Ashford Mgr. Šárka Fantová 

Mezinárodní stáž Slovinsko Mgr. Zuzana Kulichová 

Mezinárodní stáž Turecko - Izmit Mgr. Zuzana Kulichová 
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17.Volnočasová činnost našich žáků 2014/2015 

Škola se i ve školním roce 2014/2015 prezentovala bohatou nabídkou zájmových činností. 

Zájmové nadstandardní činnosti tvoří nedílnou součást naší práce, kde žáci v menším kolektivu 

rozvíjejí svůj talent, samostatnost, zdravé sebevědomí, manuální zručnost. Různorodost a specifické 

zájmy žáků rozvíjíme směrem k podpoře talentovaných a nadaných žáků. 
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18. Zpráva o činnosti školní družiny za školní rok 2014/2015 

Školní družina zahájila svou činnost zápisem žáků dne 1. září 2014. Zájem o školní družinu byl 

velký. Kapacita se 150 žáky byla brzy naplněna. I letos bylo otevřeno pět oddělení. 

I. oddělení – vychovatelka Veronika Ulrichová 

II. oddělení – vedoucí vychovatelka Dáša Dusová 

III. oddělení -  vychovatelka Jana Chlubná 

IV. oddělení – vychovatelka Bc. Pavla Patočková 

V.  oddělení -  vychovatelka Bc. Alena Holá 

Ranní provoz začínal v 6.00 a končil v 7.45 hodin. Pak šli žáci na vyučování. Odpolední provoz 

školní družiny končil v 17.00 hodin. 

Rodiče se seznámili s vnitřním řádem ŠD a s informacemi pro rodiče. I letos měli možnost 

každodenně nahlédnout do jednotlivých oddělení a prohlížet si na chodbách výzdobu našich žáků. 

Plán činnosti ŠD pro rok 2014/2015 byl vyvěšen na webových stránkách školy v sekci pro školní 

družinu. Byl vypracován tak, aby byl zajímavý pro naše žáky a vycházel ze školního vzdělávacího 

programu ŠVP pro školní družinu – Hrajeme si s úsměvem. Součástí ŠVP byly projekty ŠD. 

Na začátku školního roku se žáci ve všech odděleních seznámili s vnitřním řádem ŠD a školy, 

s režimem ve školní družině, s hygienickými návyky a stolováním ve škole a v nedaleké jídelně. Taktéž 

byli poučení o bezpečnosti a chování při cestě do jídelny. Paní vychovatelky nové žáčky provedly 

školou, aby se v ní dobře orientovali. 

Hned první dny ve škole prvňáčci kreslili a malovali výkresy na téma „Namaluj svůj první školní 

den“. Tuto výtvarnou soutěž vyhlásil Kolínský deník. 

V projektu „My jsme kamarádi“ jsme si povídali o správném chování ve skupinách,o kamarádství a 

vzájemné pomoci mezi sebou. 

V dalším projektu ŠVP „Poznáváme naše město“ jsme besedovali o Kolíně a prověřovali znalosti o 

tomto městě. Využili jsme nabídky se účastnit výtvarné soutěže Městské knihovny v Kolíně na téma 

„Pohádkové mě(í)sto Kolín“. Druhé oddělení se účastnilo akce „Den bez aut“, které se uskutečnilo na 

Karlově náměstí v Kolíně. Tam si žáci prohlédli nejen celé náměstí, ale i si zasoutěžili ve znalostech 

z dopravní výchovy, řídili autotrenažér a mototrenažér, vyzkoušeli si brýle simulující opilost a viděli 

simulátory nárazu a převrácení vozidla v akci. 

Prožitky z prázdnin a nálady „Babího léta“ jsme vyjádřili kresbou nebo malbou. Chodby školy jsme 

postupně vyzdobili podzimní tématikou. 

Den 28. září jsme si připomněli jako státní svátek Den české státnosti. 

Konec září byl ve znamení příprav na výstavku pro veřejnost ke Dni zvířat s názvem „Skákal pes 

přes oves,…“ Kreslili jsme, malovali, skládali, vystřihovali, lepili,…  

Začátek měsíce byl ve znamení oslav Světového dne zvířat. Uspořádali jsme II. venkovní výstavku 

výtvarných prací pro veřejnost. Letos měla název „Skákal pes přes oves,…“ 

Každá vychovatelka pro své žáky připravila hezké zvířátkové odpoledne plné her, soutěží a 

tancování. Na odměny nám přispělo Město Kolín.  

Dále jsme si o životě psů povídali s vedoucí Psího útulku v Kolíně s paní Alicí Vlkovou. Pro útulek 

žáci přinesli mnoho psích pamlsků a granulí. 
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V říjnu pro naše žáky předvedli manželé Šulcovi přestavení s názvem Pytel smíchu s kouzelnickými 

a artistickými triky. 

Prvňáčci se seznámili se školní knihovnou a žáci z dalších ročníků pokračovali s využíváním školní 

knihovny k půjčování knih pro četbu ve školní družině a doma. Čtvrté oddělení se účastnilo výtvarné 

soutěže Happysnack – školní automat na zdravou svačinku na téma „Ovoce a zelenina v barvách 

duhy“. 

„Ve zdravém těle zdravý duch“ je projekt ŠVP školní družiny. Vycházky po okolí a do lesoparku 

Borky byly zaměřené na utužování zdraví a odolnosti organizmu žáků a pozorování změn podzimní 

přírody, hlavně stromů na podzim. Tvořivou a naučnou činností jsme si připomněli Den stromů a 

výkresy vyzdobili chodby naší školy. 

Na konci měsíce října jsme si povídali o státním svátku Den vzniku samostatného 

československého státu, který se slaví 28. října.  

Všechny žáky jsme řádně poučili o bezpečnosti a chování o podzimních prázdninách. 

V listopadu jsme začínali oslavou podzimu. Byli jsme na vycházkách po okolí, vyrobili oblečky 

s podzimními motivy a zahráli si hry s podzimní tématikou. Chodby školy jsme vyzdobili obrázky 

s barevným podzimním listím. 

Zaměřili jsme se na otužování a povídali si, jak pečovat o své zdraví. Zopakovali jsme si důležitá 

telefonní čísla. 

Také jsme si připomněli významný den „Den boje za svobodu a demokracii“, který se slaví 17. 

listopadu. Žáky jsme poučili o bezpečnosti a chování o tomto státním svátku. 

Druhé oddělení prožilo hezké odpoledne celé v bílém podle pranostiky „ Svatá Kateřina přichází 

bíle oděna“. Čtvrté a páté oddělení se vydalo na dlouhou vycházku. Navštívilo Psí útulek v Kolíně a 

potěšilo pejsky svou přítomností. 

Druhá polovina listopadu byla zaměřená na projekt ŠVP školní družiny - příprava na školní vánoční 

jarmark. Celá družina pilně vyráběla různé výrobky pro charitativní činnost. Chodby školy se měnily 

z podzimní nálady na mikulášskou a vánoční atmosféru.  

V adventním měsíci jsme si připomněli zvyky a tradice sv. Mikuláše, patrona dětí, výtvory čertů, 

Mikulášů a andělů.  

Školu jsme zkrášlili vánoční a zimní tématikou. V atriu budovy jsme ozdobili „Stromek splněných 

přání“ hezkými přáníčky. Přáli jsme si, aby se všechna přáníčka všem splnila.  

Vyrobili jsme mnoho pěkných výrobků pro projekt ŠVP školní družiny - Vánoční jarmark. Na „Den 

otevřených dveří“ spojený s Vánočním jarmarkem, který se uskutečnil 4. prosince 2014, žáci 

dramatického kroužku pod vedením vychovatelky Bc. Aleny Holé vystoupili s představením „ Jak šli 

zajíci do Betléma“. Pohádka se všem divákům líbila. 

Tento den byl také pro veřejnost otevřen kostel sv. Víta. Školní družina kostel navštívila a zpěvem 

vánočních koled navodila sváteční náladu. 

Advent jsme zakončili výrobou přáníček a drobných dárků k Vánocům pod stromeček.  

V prosinci jsme chodili na vycházky, na kterých jsme si všímali změn přírody a povídali si o 

začínajícím zimním období.  

Na závěr tohoto roku paní vychovatelky poučily žáky o bezpečnosti a chování o vánočních 

prázdninách a popřály jim krásné Vánoce a šťastný nový rok 2015. 
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Po vánočních svátcích se žáci přestrojili za Melichary, Baltazary a Kašpary a průvodem Tří králů a 

zpěvem písně „My tři králové jdeme k vám…“ popřáli vyučujícím a žákům školy hodně štěstí a zdraví 

v novém roce.  

Na začátku ledna každé oddělení vyrobilo hezké dárečky pro předškoláky k zápisu do naší školy. 

V projektu ŠVP školní družiny „Poznáváme své město“ jsme si povídali o historii a současnosti 

města Kolína. Čtvrté a páté oddělení vycházkou k Labi se seznamovalo s vodními ptáky v zimním 

období. Druhé oddělení si prohlédlo kolínské nádraží a dozvědělo se o ekologickém cestování.  

Letos slaví Večerníček padesát let od svého vzniku. My jsme si jeho narození připomněli tím, že 

jsme si na něho zahráli a vytvořili nástěnku s výtvarnými výrobky.  

Celý leden jsme se připravovali na finále Dobývání kostkovaného světa. V odděleních probíhal 

turnaj v dámě. 

Sněhu jsme se nedočkali, tak jsme podnikali krátké vycházky po okolí, a ke sportování využívali 

tělocvičnu.  

Na konci měsíce se rozdávalo vysvědčení a žáci byli poučeni o bezpečnosti a chování během 

pololetních a jarních prázdnin, které na sebe navazují. 

Školní družina letos oslavovala svátek svatého Valentýna výzdobou školy a výrobou přáníček pro 

vyvolené. První oddělení uspořádalo Valentýnský bál, na kterém nechybělo předtančení několika 

žáků a tancování s vybranými partnery. Srdíčkové odpoledne prožilo druhé oddělení. Uspořádalo si 

srdíčkovou výstavku a někteří se i „srdíčkově“ oblékli. 

Únorová zima byla velmi mírná, sněhu jsme se nedočkali. Pro sportování jsme využívali tělocvičnu 

a nenáročné hry na prostor si zahráli ve třídách.  

První a druhé oddělení podniklo zimní vycházku k nedalekému lesoparku Borky. Žáci u řeky Labe 

nakrmili divoké kachny a pro zahřátí využili dětské hřiště. 

Druhé, čtvrté a páté oddělení se účastnilo výtvarné soutěže 43. ročníku Mezinárodní dětské 

výtvarné výstavy Lidice 2015. Rok 2015 je vyhlášen OSN Mezinárodním rokem světla a světlo se stalo 

tématem této akce. 

Karneval školní družiny je projekt ŠVP ŠD. Letošní karneval navazoval na padesáté narozeniny 

Večerníčka. Všechna oddělení se sešla v tělocvičně. Tělocvična se proměnila v taneční sál a žáci 

v pohádkové postavičky. Na Pohádkovém karnevale se tančilo, zpívalo a také se plnily různé úkoly. Za 

splněné úkoly byli žáci odměněni.  

Začátek března patřil vyhodnocení celodružinové stolní soutěže „Dobývání kostkovaného světa“ – 

turnaje v dámě. Vítězem prvního ročníku se stal Radek Novák, z druhého ročníku Matěj Pacovský, ze 

třetího ročníku Michal Pícha, ze čtvrtého ročníku Lukáš Müller, z pátého a šestého Adéla Pecinová.  

Celý měsíc byl zaměřen na četbu s názvem Čtení nás baví jako projekt ŠVP školní družiny. Školní 

knihovnu využíváme k četbě a k půjčování knih celoročně. Letos navštívilo Městskou knihovnu 

v Kolíně druhé oddělení. Na pravidelné návštěvy chodí třetí oddělení. 

Páté oddělení bylo v nahrávacím studiu v ZŠ Bezručova, kde si žáci mohli vyzkoušet, jaké to je před 

kamerou, jak vzniká filmová nahrávka. Čtvrté oddělení se účastnilo besedy se známou spisovatelkou -  

autorkou komiksu - Klárou Smolíkovou. První oddělení se v předvelikonočním týdnu zaměřilo na dny 

plné barev s názvem Duhový týden. 

Ve školní družině proběhlo školní kolo výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“ vyhlášené 

Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje územního odboru Kolín a Sdružení hasičů Čech, 
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Moravy a Slezska. Tři výtvarné práce z mladší a ze starší kategorie jsme zaslali do okresního kola. 

V okresním kole jsme byli úspěšní. Karolína Hrušková z druhého ročníku vyhrála druhé místo. 

Podnikli jsme dlouhé vycházky zaměřené na loučení se zimou a vítání jara s pozorováním změn 

přírody. U řeky Labe jsme si připomněli Světový den vody a povídali si, jak jsou pro náš život důležité 

řeky, říčky, potoky a rybníky, jaké rostlinstvo a živočišstvo můžeme kolem nich spatřit. První oddělení 

Moranu jako symbol zimy vyrobilo z chleba, druhé oddělení z klacíků a vhodilo obě do řeky, podle 

dávných zvyků tak přivítalo Vesnu jako symbol jara. Každou procházku jsme spojili s různými 

pohybovými aktivitami. 

V prvním jarním týdnu se čtvrté a páté oddělení školní družiny společnou prací zapojilo do 

celoročního projektu ŠVP školní družiny s názvem „My jsme kamarádi“. Starší žáci ochotně pomáhali 

mladším spolužákům a díky nim se školní prostory proměnily v nádherný ráj s jarními motivy, přízemí 

rozkvetlo zavěšenými pestrými květinami. 

Závěr měsíce byl ve znamení příprav na velikonoční svátky. Chodby školy jsme vyzdobili jarními a 

velikonočními motivy. 

Začátek dubna jsme začínali povídáním o zvycích a tradicích, které se vážou k Velikonocům. Žáci si 

domů odnášeli vytvořené kraslice, zápichy a výrobky s velikonočními motivy. Také byli poučeni o 

bezpečnosti a chování o velikonočních prázdninách. 

Duben – „Měsíc bezpečnosti“ byl zaměřen na dopravní výchovu spojenou s bezpečností na 

silnicích. Zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla pro tísňová volání. Osvojili jsme si základy první 

pomoci a dbali na prevenci proti úrazům a ubližování. 

Školní družina se účastnila mezinárodní výtvarné soutěže „Krásná jako kvítka…je ta země…“ 

v oboru kresby a grafiky na téma: Moje město (vesnice).  

První, čtvrté a páté oddělení se účastnilo výtvarné soutěže „Co vidím z okna vlaku“, kterou 

pořádala řepařská drážka.  Z mladší kategorie vyhrála Anička Koněrzová z druhého ročníku a ze starší 

kategorie Barborka Klepalová ze čtvrtého ročníku. 

První, třetí a čtvrté oddělení se účastnilo výtvarné soutěže s názvem Čteme se slonem Bobem - 

„Řemesla dnes a před sto lety“. 

Pro utužování těla jsme hojně využívali školní hřiště a tělocvičnu. Dlouhou vycházku do lesoparku 

Borky jsme spojili s ukázkou výcviku psů. 

I letos se školní družina zapojila do školního projektu Den Země. Žáci prvního, třetího, čtvrtého a 

pátého oddělení společně na chodníku kolem školy kreslili křídami hezké obrázky o naší Zemi. Druhý 

ročník navštívil Výstavu o životním prostředí v Městském společenském domě v Kolíně. 

Poslední den v dubnu byl ve znamení reje čarodějnic. Školní družina navázala na tuto školní tradici 

výzdobou chodeb školy a měla připravený pestrý čarodějnický program. 

Na začátku května jsme si s žáky povídali o významných květnových dnech – 1., 5. a 8. května. 

Poučili jsme je o bezpečnosti a chování o státních svátcích, které následovaly. 

Připomněli jsme si 4. května - Den hasičů. Pro maminky k Svátku matek žáci vyrobili drobné 

dárečky. Nezapomněli jsme ani na Mezinárodní den rodiny, který se slaví 15. května. 

Rozkvetlá příroda nás lákala na krátké vycházky. Na delší vycházku do lesoparku Borky se vydalo 

třetí a čtvrté oddělení. 

V prvním oddělení školní družiny proběhla originální módní přehlídka. Žáci si vytvořili dle své 

fantazie modely, které posléze prezentovali svým kamarádům. 
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Druhé oddělení navštívilo nahrávací studio v ZŠ Bezručova, kde tatínek Honzy Figara žáky zasvětil 

do tajů filmování a nahrávání.  

Pro všechna oddělení školní družiny připravila maminka Elišky Malé poutavou přednášku o 

zásadách první pomoci spojenou s praktickými ukázkami různých poranění.  

Velkým zážitkem nejen pro školní družinu, ale pro celou naši školu byla beseda se světovou 

atletkou a držitelkou světového rekordu na 800 metrů paní Jarmilou Kratochvílovou. Žáci se 

dozvěděli o začátcích její běžecké kariéry a o medailích, které jí zajistily světovou slávu. 

Tento měsíc jsme se účastnili výtvarné soutěže vyhlášené CSZC Poděbrady na téma: „Nejhezčí 

chvíle s kamarádem“ a „Slunce svítí na všechny“. 

Měsíc červen jsme začínali oslavou Mezinárodního dne dětí a účastí na Kolínských sportovních 

dnech základních škol. Také jsme si povídali o skladateli Františku Kmochovi a hudebním festivale 

Kmochův Kolín. 

 Druhé oddělení se bylo podívat do prodejny rybářských potřeb v blízkosti školy. Rodiče Matěje 

Pacovského žáky zasvětili do tajů rybaření.  

 Na výlet do Čáslavi se vlakem vypravili žáci z druhého ročníku. Zde navštívili Městské muzeum 

s přírodovědnou tématikou. Páté oddělení jelo do Svíčkárny do Šestajovic u Prahy. Z výletu si přivezli 

vlastnoručně vyrobené svíčky. 

Tento měsíc jsme se ještě účastnili dvou výtvarně zaměřených soutěží. Jedna byla pro akci Slet 

Berušek v Česku 2015, která bude ve městě Krnov. Žáci kreslili a prostorově vytvářeli berušky. Druhá 

soutěž byla na téma „Nejznámější pohádky na poštovních známkách“, kterou pořádal Nadační fond 

Jičín – město pohádky.  

Vítěze z celodružinové  soutěže ve sportovních disciplínách jsme vyhlásili koncem června. 

Soutěžilo se v pěti disciplínách: hod na cíl, skoky přes švihadlo, skok daleký z místa, běh 60 metrů a 

sedy, lehy.  

Paní vychovatelka Bc. Alena Holá se žáky z dramatického kroužku nacvičila tři pohádky. Pohádky 

„Psí princezna“, „Dva tovaryši“ a Jak Mojmír ke štěstí přišel“ zahráli pro celou školu na konci školního 

roku. Malí herci sklidili úspěch.  

Léto jsme si připomněli povídáním o tom, jak se těšíme na prázdniny a jak si prázdniny sami žáci 

představují. Ke konci školního roku jsme všechny poučili o bezpečnosti a chování během hlavních 

prázdnin. 

I letos jsme navázali na úspěšnou spolupráci s Otevřeným klubem Céčko. Tento školní rok klub 

navštívila všechna oddělení školní družiny. Dobrá spolupráce byla s Městskou knihovnou v Kolíně. 

Tuto nabídku využívalo třetí oddělení.  

Celoročně jsme využívali ke sportování tělocvičnu. Zde žáci rádi hráli kopanou, florbal, vybíjenou a 

další míčové hry. Při příznivém počasí jsme pobývali na školní zahradě. Velmi oblíbená byla 

počítačová učebna s využitím internetu. Druhé oddělení čerpalo náměty z časopisu Pastelka a pomocí 

fiktivního mobilu se přeneslo do různých období našich dějin. 
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19. Základní údaje o hospodaření školy 

19.1. Příjmy 

Prostředky od MÚ Kolín 2 560 000,-Kč 

Prostředky od MÚ Kolín – odpisy budov 379 322,-Kč 

Prostředky MŠMT 16 644 026,- 

 

Projekt – I-MÚ Kolín 64 000,-Kč 

Projekt – II –MÚ Kolín-kriminalita 25 000,-Kč 

Projekt – III- MÚ Kolín-učebnice 88 000,-Kč 

Čerpání z  fondu  35 000,-Kč 

Čerpání z fondu odměn 76 000,-Kč 

Čerpání z IF 490 842,-Kč 

Účel.dotace-Projekty 34 644,-Kč 

Čerpání z fondu rezervního 262 673,25Kč 

 

Prostředky fondů  

Fond reprodukce IM 339 549,76 

Fond kulturních a soc. potřeb 59 950,69 

Rezervní fond 190 585,93 

Fond odměn 54 000,- 

Fond investičního majetku 22 445 893,80 

 

Poplatky od rodičů ŠD 119 000,-Kč 

Poplatky zájmové kroužky 25 800,-Kč 

Ostatní příjmy 400,-Kč 

 

Úroky 3 853,86Kč 

Příjmy z pronájmu tělocvičny 190 300,-Kč 

  



Výroční zpráva 2014/2015 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 

 
 98 

19.2. Výdaje 

Neinvestiční  

Náklady na platy pracovníků školy 10 034 318,- 

OPPP 80 000,- 

Mzdové náklady ú.z.33122 54 000,- 

Mzdové náklady ú.z.33457 612 377,- 

Čerpání mzd. prostř.-FO 76 000,- 

Zdravotní + soc. pojištění-fond odměn 25 840,- 

Zdravotní pojištění 833 089,- 

Sociální pojištění 2 586 413,- 

Mzdové náklady ESF 30 000,- 

Výdaje-učební pomůcky -kriminalita 25 000,- 

Výdaje za učebnice 25 932,- 

Výdaje za učebnice – účelová dotace 88 000,- 

Daňové poplatky 705,02 

Učební pomůcky do 1 500,-Kč -MÚ 1 819,- 

Učební pomůcky do 1 500,-Kč -KÚ 33 660,- 

Dar 20 000 

DDHM 341 591,88 

DDHM -KÚ 136 473,- 

OTE 121 227,60 

Školní potřeby hrazené státem 9 000,- 

Náklady za pracovní neschopnost 19 571,. 

Mzdové náklady – dohoda ostatní 17 840,- 

 

Ostatní provozní náklady  

Oprava a údržba budovy 566 834,- 

Údržba a opravy ostatní 109 269,- 

Všeobecný materiál 78 405,30 

Prostředky na údržbu                                    57 682,90 

Odvod ZPS 32 624,- 

Čisticí prostředky 133 491,82 

Kancelářské potřeby 104 293,50 
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Noviny a časopisy 15 655,- 

DVPP 40 902,- 

Elektrická energie 496 421,- 

Voda 117 314,- 

Pára 309 692,- 

DDHM-EU školám 3 495,- 

Cestovné 36 055,- 

Revize 20 665,- 

Poštovné 7 558,- 

Telefonní poplatky 34 538,57 

Odvoz odpadu 32 718,- 

Náklady na zpracování mezd 75 022,- 

Ostatní služby 36 790,- 

Pomůcky pro děti v zájmových útvarech 25 105,- 

Pojistné 27 480,- 

Zákonné soc. pojištění 43 335,- 

Příděl do FKSP 107 569,- 

Preventivní lékařské prohlídky 8 650,- 

Nákup drob. nehm. majetku 20 283,- 

Bankovní poplatky 8 719,- 

Práce výpočetní techniky 52 355,- 

Pomůcky pro integrované děti 2 000,- 

Školní psycholog 77 440,- 

Školení 15 100,- 

OTE-EU 3 980,- 

Příplatek stravné 182 325,- 

Příplatek stravné – man. poplatek 13 934,- 

Materiál pro ŠD 23 444,- 

Knihy do žákovské knihovny 22 048,- 

Přepravné 2 440,- 

Náklady na reprezentaci 3 719,- 

Pojistné-spoluúčast 1 000,- 

Školení ú.z.33122 10 000,- 
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Učebnice ú.z.33047 8 400,- 

Kancel. materiál ú.z.33122 1 500,- 

Sponzorský dar 8 571,- 

Mzdové náklady- nad. fond J. Luxe 15 000,- 

Mzdové náklady-Comenius 20 000,- 

Mzdové náklady-ESF-Tablety do škol 34 000,- 

Mzdové náklady-ú.z.33051 22 617,- 

Mzdové náklady-ú.z.33052 66 770,- 

Odvod soc.+ zdrav. poj. čerpání FO 25 840,- 

Cestovné Comenius 120 496,40 

Ostatní materiál Comenius 22 649,- 

Nepřímé náklady  Tablety do škol 
 

                                            14,48 

Opotřebení LV 342,- 

Přepravné Comenius 94 501,- 

Zdrav.+ soc. pojištění z ú. z. 33457 154 226,- 

Poplatek internet 58 080,- 

 

Odpisy majetku 41 548,- 

 

 
Zdrav + soc. pojištění ú.z.33050 

23 414,- 

Zdrav + soc. pojištění ú.z.33051 7 690,- 

Zdrav + soc. pojištění ú.z.33052 22 702,- 

Zdrav + soc. pojištění ESF 11 560,- 

Ostatní finanční náklady - Comenius 1 815,97 
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20. Údaje o zapojení školy do rozvojových a 
mezinárodních programů 

20.1. Mezinárodní projekt Comenius – ORBIS PICTUS 

Již potřetí jsme se zapojili do Programu celoživotního učení - mezinárodní spolupráce škol. Do 
projektu, který vznikal v Kolíně v loňském školním roce, je celkem zapojeno 12 evropských škol. Naše 
škola ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 je koordinátorem společných aktivit. 

ORBIS PICTUS = SVĚT V OBRAZECH 

Doba trvání:  1. srpen 2013 – 31. červenec 2015 

Rozpočet:  € 20.000,- 

Cílová skupina:  žáci ZŠ od 1. do 9. ročníku, učitelé, rodiče, veřejnost 

Koordinátor: Mgr. Dana Tvrzníková, dana.tvrznikova@5zskolin.cz 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. 

20.1.1. Partnerské státy: 

 CZ - Czech Republic, Kolín 

 BG - Bulgaria, Dobrich 

 CY - Cyprus, Geri 

 GR - Greece, Nea Ionia 

 HU - Hungary, Budapest 

 IT - Italy, S. Margherita Ligure 

 PL - Poland, Daleszyce 

 PT - Portugal, Leiria 

 SK - Slovakia, Mošovce 

 SL - Slovenia, Sladki Vrh 

 TK - Turkey, Izmit 

 UK - United Kingdom, Ashford 

20.1.2. Aktivity projektu: 

1/ Pohlednice – projektové dny, Den jazyků, v rámci výuky 

 žáci každé školy posílají partnerům každé dva měsíce pohled na dané téma 
 (1. město, 2. Vánoce, 3. a další – téma dle dohody, zájmu) 

o Výstup: 
 sada pohlednic reprezentující každou zemi 
 znalost základních frází v cizích jazycích 

  

mailto:dana.tvrznikova@5zskolin.cz
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2/ Stereotypy 

 dotazník – stejný na začátku a na konci projektu (Co víš o partnerské zemi) – žáci, učitelé, rodiče 

 dotazník – Evropský den jazyků – září 2013 

 dotazník - Mezinárodní den dětí – červen 2015 
o Výstup: 

 vyhodnocení dotazníků a porovnání (1. a 2. dotazník, porovnání se zahraničím) 
 Orbis Pictus – plakáty A3 na téma 5 stereotypů (obrázků, textů) o každé zemi 

3/ Kronika školního roku – v rámci výuky, Comenius Klub 

 zachycení podstatného ve školním životě za každý měsíc – obrázek/foto + popisek v národním 
jazyce a překlad do anglického jazyka, výměna s partnery 

o Výstup: 
 12 x Kronika – Měsíc v jednotlivých školách 

4/ Zápisky z cest – Scrapbook - pro účastníky zahraničních mobilit (výjezdů) 

 cestovní deník, postřehy, poznatky, informace, jízdenky, vstupenky 
o Výstup: 

 originál zůstane cestovateli, výstupem pro školu kopie, e-verze 

5/ Výjezdy žáků, učitelů, vedení – dle možností, zájmu a domluvy s partnery 

 pobyt ve škole, v rodinách, zapojení do výuky, do projektu 

 informace k jednotlivým výjezdům budou zveřejňovány jednotlivě – www, nástěnky, e-škola 
o Výstup: 

 zkušenosti, zážitky, poznání 

20.2. DOTKNĚTE SE INOVACÍ - CZ.1.07/1.3.00/51.0024 

Projekt DOTKNĚTE SE INOVACÍ si kladl za hlavní cíl zvýšení profesního i osobnostního růstu 

pedagogických pracovníků a přenesení těchto kompetencí do zefektivnění využití ICT ve výuce 

v základních a středních školách. Průřezovou aktivitou projektu bylo soustavné působení mentorů, 

kteří jsou členy realizačního týmu, přenášení zkušeností, nadšení a dobré praxe mezi ICT metodiky 

i pedagogy partnerských škol. 

Cíle projektu 

 Efektivní využití stávajících technologií ve škole 

 Zavedení a implementace mobilních dotykových zařízení do školy 

 Vybavení pedagogů kompetencí tato zařízení používat dle své aprobace ve výuce 

 Zlepšení technického i odborného zázemí škol pro využívání ICT ve výuce 

 Sdílení vědomostí a prohlubování komunit pedagogů využívající ICT ve výuce 
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Co projekt přinesl škole 

• Zvýšení efektivity ve využití stávajících prostředků ICT 

• Aktivní přístup v zavádění inovací ve vzdělávání – zvýšení prestiže školy 

• Finanční prostředky na vybavení pro školu na dotyková zařízení v počtu 20 kusů 

• Zvýšení kompetencí školního ICT metodika 

• Vzdělávání pedagogů v možnostech využití moderních prostředků 

• Moderní řešení pro výuku a komunikaci mezi pedagogy  

• Motivační program pro aktivní pedagogy se zvyšováním kvality a prestiže 

• Podporu při zavádění nových technologií 

20.3. Cizí jazyky pro život 

Od srpna 2014 do června 2015  jsme realizovali  projekt Cizí jazyky pro život, jehož cílem bylo 

komplexní zapojení rodilých mluvčích do výuky a života ZŠ. 

Garantem projektu Cizí jazyky pro život byl Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) a partnery  

tyto instituce: British Council Praha, Goethe-Institut Prag, Österreich Institut Brno, Zeitschrift 

Freundschaft, Polyglot jazyková škola s. r. o., Institut Française aj. 

Hlavním cílem projektu byla implementace metody CLIL za pomoci rodilých mluvčích do 

základních škol v České republice. 

Klíčové aktivity projektu jsou: 

 KA 01 – Rodilí mluvčí do škol 

 KA 02 – Podpora internacionalizace škol 

 KA 03 – Nebojte se CLIL 

 KA 04 – Brána jazyků 

Pro školu a žáky to znamenalo jedinečnou možnost využít v hodinách angličtiny rodilého mluvčího 

– učitele Marca Dextra Crama z USA.  Žáci se naučili lépe reagovat a komunikovat, v kontaktu s 

rodilým mluvčím si upevnili správnou výslovnost a intonaci a výuka pro ně byla více motivující, 

protože si jazyk vyzkoušeli v praxi. Rychleji pak odbourávali „blok“ a stud mluvit. Seznámili se také s 

přirozenou slovní zásobou rodilého mluvčího a dozvěděli se spoustu informací o kultuře země, ze 

které pochází - USA. 

20.4. Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem 

Registrační č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0011  

Období realizace: 2. září 2013 – 30. června 2015  

Obsah projektu: Posílení přírodovědného a technického vzdělávání ve středních a základních 

školách s cílem zvýšení atraktivity výuky na odborných školách, zvýšení motivace a zájmu žáků ZŠ a 

jejich zapojení do studia přírodovědných a technických oborů. Projekt si klade za cíl rozvinout 

spolupráci mezi SŠ a ZŠ, přilákat ke studiu právě žáky základních škol, potenciální budoucí uchazeče o 

studium a zaměstnání v oborech, kde jich je nedostatek. Svými aktivitami projekt ovlivní žádoucím 
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směrem rozhodování žáků při volbě povolání a jejich snazší uplatnění na trhu práce. Cílovou skupinou 

projektu jsou především žáci škol a školských zařízení (SŠ, ZŠ), dále pracovníci škol a školských 

zařízení. Modernizace vybavení přispěje k zatraktivnění výuky a oboru jako takového a zvedne zájem 

o další vzdělávání například na vysoké škole apod. Základní školy spolupracující v rámci projektu se 

Střední odbornou školou stavební a Středním odborným učilištěm stavebním Kolín, Kolín II, Pražská 

112. 

20.5. Zvyšování kompetencí učitelů v oblasti primární prevence rizikového chování 
ve třídě a zlepšování vztahů ve třídě 

Projekt je zaměřený na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků školy v oblasti primárně 

preventivních aktivit. Jeho podstatu tvoří vzdělávání a příprava pedagogů pro práci s žáky ohroženými 

vznikem rizikového chování. Učitelé si prostřednictvím dalšího vzdělávání osvojí moderní 

pedagogické metody jako nástroj pro práci s tématy sociálně nežádoucích jevů. Projekt je nedílnou 

součástí MPP naší školy – další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence. 

20.6. Tvořivá matematika 

Partnerský projekt s IDV, o.p.s. Cílem projektu je podpořit rozvoj kompetencí učitelů v oblasti 

čtenářské, matematické a počítačové gramotnosti. Hlavním cílem projektu Tvořivá matematika je 

podpořit rozvoj kompetencí učitelů v oblasti matematické, čtenářské a počítačové gramotnosti. Pro 

dosažení tohoto cíle se projekt zaměří na volbu efektivních vyučovacích strategií a jejich začleňování 

do každodenního vyučovacího procesu. Projekt nabídne nové vyučovací metody podpořené 

didaktickými materiály.  Matematickou gramotnost posilujeme metodou "tvořivé matematiky", která 

vychází ze životních zkušeností žáků a prožívání jejich vlastního poznávacího procesu. Jedná se o 

postupy vedoucí žáky k řešení problémů, hledání všech možných řešení, komunikaci, diskusi, 

argumentaci, spolupráci ve dvojicích či ve skupinách i kooperativnímu učení. Metody podporují u 

žáků sebereflexi, sebehodnocení a schopnost odhadu jejich možností, rovněž osvojení si vlastního 

stylu učení či tvorbu žákovských portfolií. Rozvíjejí a upevňují se tak klíčové kompetence spojené s 

kompetencemi oborovými. Tím pomůžeme naplňovat RVP ZV a vzdělávací standard pro 

matematiku.  Čtenářská gramotnost podporuje rozvoj žáků v oblasti plynulého čtení s porozuměním, 

rozšiřování slovní zásoby, čtení s otázkami, čtení s předvídáním, prožitkového čtení (dramatizace), 

prezentování názorů, argumentací, čtení grafických schémat (propojení s MG). Využívá dílny čtení a 

tvorbu žákovských portfolií. Obdobně jako u MG přispíváme tak k rozvoji a upevňování klíčových 

kompetencí propojených s kompetencemi oborovými a současně naplňování RVP ZV a vzdělávacího 

standardu pro ČJ a literaturu.  Rozvoj ICT a počítačové gramotnosti považujeme za podpůrný 

didaktický prostředek zefektivňující i obohacující vzdělávací proces a jeho individualizaci v obou 

gramotnostech tak, aby měli žáci příležitost poznávat různé využití ICT v praxi. Technologie jsou 

nástrojem k získávání informací a rozvoji schopností žáků tyto informace kriticky posuzovat, třídit a 

využívat. Cílem je, aby se prostředky ICT staly součástí většiny vyučovacích předmětů, kdy žák získává 

oborové znalosti a dovednosti s podporou a prostřednictvím moderních technologií. Využitím 

technologií ve výuce měníme tradiční výukové postupy. ICT je tak jedním z nositelů změny. 

Projekt Tvořivá matematika navazuje na již ukončený projekt Matematika s chutí a svými cíli jde 

systémově dál. Zaměřuje se na vytvoření systému konzultační a metodické podpory učitelů 

především s oblasti matematické gramotnosti a jejího propojení s gramotností čtenářskou a s 
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podporou počítačové gramotnosti. Pro tento záměr byly osloveny základní školy ve čtyřech krajích 

(Jihočeském, Ústeckém, Olomouckém a Středočeském), které vstoupily do projektu jako pilotní a v 

nichž byla ustavena Konzultační centra pro všechny tři gramotnosti (KC pro 3G). Pro působení v 

těchto KC byli v naší škole vybráni 3 učitelé pro pozice konzultantů, a to podle jejich zaměření na 

jednotlivé gramotnosti. Konzultanti všech týmů prošli následně společným výcvikem v rámci dvou 

výjezdních setkání a podíleli se také na přípravě Metodiky jako výstupu projektu Tvořivá matematika. 

20.7.  Společně vše zvládneme, aneb ovlivňujeme klima třídy a předcházíme šikaně 

Cílem projektu je zlepšovat sociální klima, a to nejen vztahy mezi žáky samotnými, ale i ve vztahu 

žák-učitel. Cílem je celkově pozitivně ovlivnit systém vztahů a interakcí mezi jednotlivci a skupinami, 

a přispívat tak k vytváření inkluzivního prostředí. Díky zlepšení klimatu třídy dochází následně 

k zamezení vzniku a minimalizace šikany v naší škole. Projekt je součástí dlouhodobého programu 

primární prevence a jeho součástí je i odborná podpora učitelů v rámci DVPP – akreditovaný seminář 

vedení třídnických hodin. Náš program k specifické primární prevenci šikany ve třídách se opírá 

o osobnostně sociální a prožitkovou pedagogiku. Jde o dlouhodobý, soustavný a komplexní 

preventivní program, založený na principech prožitkové pedagogiky. Nejlepší a základní prevencí je 

stálá a systematická práce se třídou na rozvoji a kultivaci vzájemných vztahů, trénink sociálních 

dovedností a rozvoj dovedností sebeřízení. Program bude probíhat v každé třídě druhého stupně 

v rozsahu minimálně jednoho bloku za měsíc v rámci tzv. nepovinných třídnických hodin. Každý blok 

bude zaměřen na konkrétní téma (např. pravidla třídy, sebepoznání, asertivní komunikace, 

spolupráce, šikana a její podoby, zvládání šikany atd.). Všichni pedagogové školy zároveň projdou 

prožitkovým seminářem (dvoudenním) – vedení třídnických hodin, který si klade za cíl naučit se 

základ vedení třídnických hodin a třídy a prožít si v rámci vlastního prožitku dopad her a technik 

na klima skupiny. 

20.8. Brána ke vzdělávání: školní čtenářské kluby posilující rovné příležitosti dětí 
a žáků se SVP 

Další rok byl realizován projekt -Brána ke vzdělávání: školní čtenářské kluby posilující rovné 

příležitosti dětí a žáků se SVP. Tento projekt je financován z prostředků ESF a Státního rozpočtu České 

republiky. Projekt posiluje rovné příležitosti ve vzdělávání u žáků I. st. ZŠ, a to prostřednictvím vzniku 

a fungování školních čtenářských klubů a individuální podpory v oblasti ČJ a čtenářství. Tím 

přispějeme ke zvýšení kvality a modernizaci systému počátečního vzdělávání a zlepšení podmínek 

integrace žáků do vzdělávacího procesu. Žákům, kteří pocházejí z převážně nečtenářského prostředí, 

má být zprostředkován přístup ke knihám, základní škola bude dovybavena vybranými knihami. Cílem 

čtenářských klubů je vytvořit podmínky pro přirozený rozvoj čtenářské gramotnosti u nejmenších 

žáků naší školy. Prostřednictvím vhodně zvolených atraktivních knih formovat schopnost porozumět 

psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování individuálních studijních cílů, přispět tak  

k rozvoji osobních schopností a vědomostí a umožnit optimální rozvoj žáků.  Hodnocení čtenářských 

klubů bylo uvedeno výše. 
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20.9. Adopce na dálku 

Cílem tohoto projektu je zabezpečit naší Finoře vzdělání. Z příspěvku je naší holčičce hrazeno 

školné, školní pomůcky a základní zdravotní péče. Projekt je realizován ve spolupráci s Klubem přátel 

školy. 

20.10. Ovoce do škol 

Naše škola je zapojena do evropského projektu „Ovoce do škol“. Tento projekt si klade za cíl 

připomenout dětem prvního stupně, že ovoce, zelenina a produkty z nich vyrobené jsou nedílnou 

součástí jídelníčku každého, kdo se rozhodl žít zdravě, pečovat o své zdraví. Děti prvního stupně 

dostávají zdarma 1 x za 14 dní porci ovoce nebo zeleniny. 

20.11. Jeden svět na školách 

V rámci učiva v oblasti Člověk a společnost o novodobých dějinách je naše škola již několik let 

zapojena do celostátního projektu Jeden svět na školách – dokumentární filmy o československých 

dějinách, který pořádá organizace Člověk v tísni ve spolupráci s Českou televizí. Realizace projektu 

spočívá v promítnutí vybraného dokumentárního filmu na různá zajímavá témata, která se většinou 

věnují období komunistické éry. Po projekci následuje beseda s pozvaným pamětníkem, který žákům 

přiblíží vlastní zkušenosti a zážitky z doby, kdy byli lidé pro své názory a přesvědčení režimem 

pronásledováni. 

20.12. Mladý Demosthenes 

Projekt Mladý Demosthenes - je zaměřen na zdokonalení výuky umění veřejného projevu, 

prohloubení a porovnání komunikačních dovedností cílové skupiny. Cílem je porovnat komunikační 

dovednosti žáků II. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, prohloubit jejich dosavadní poznatky, zdůraznit 

význam komunikace jako takové, podpořit komunikační aktivity v  ZŠ (školní rozhlas, televize, 

recitační a divadelní kroužky, apod.), zdůraznit význam kultury mluveného projevu, umožnit náhled 

žáků do oblasti moderátorské profese, seznámit učitele ČJ s novými trendy umění verbální 

komunikace a hravou formou uplatnit tyto poznatky ve výuce. Zapojení do tohoto projektu má u nás 

ve škole již svoji tradici. Žáci se pravidelně umísťují na předních místech v oblastních kolech. V tomto 

projektu byli letos naši žáci úspěšní, v regionálním kole jsme obsadili dvě 1. místa. 

20.13. Partnerská škola nakladatelství Fraus 

Partnerská škola Nakladatelství Fraus – škola ve své výuce používá výukové materiály vytvořené 

dle nejnovějších trendů v oblasti vzdělávání, které podporují zavádění efektivních forem výuky. 

Do výuky zapojuje učebnice, které využívají nejnovější IT technologie a výukový software. Díky 

partnerství s nakladatelstvím Fraus je nám poskytována sleva na učebnice, interaktivní učebnice 

a  školení pedagogů. 

20.14. Projekt Prevence kriminality města Kolína 

Získáno 25 000,- na podporu volnočasových aktivit žáků. Podpořeny byly jazykové kroužky, 

sportovní kroužky, výtvarné kroužky a školní knihovna. 
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20.15. Projekty podpořené Klubem přátel školy 

Klub přátel školy opět finančně podporoval akce školy, školy v přírodě, ocenění žáků školy za účast 

v soutěžích, Den dětí, karneval, Mikulášskou nadílku, Jarmark, Den otevřených dveří, lyžařský výcvik, 

školy v přírodě a další. Ve spolupráci s KPŠ byla opět podporována adopce na dálku naší holčičky 

Finory. 

20.16. Dětský čin roku 

 Za dvě 1. místa v kategorii Pomoc v rodině a Pomoc přírodě byla škola oceněna finančním 

příspěvkem ve výši 20 000,- Kč, který byl poskytnut na nákup školních pomůcek. 

20.17. Podpora implementace Etické výchovy 

Za 2. místo v celorepublikové soutěži škola obdržela příspěvek na podporu etické výchovy ve škole 

ve výši 15 000,- Kč. 
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21. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 

 Mezinárodní projekt  Comenius – ORBIS PICTUS 

 Dotkněte se inovací 

 Tvořivá matematika 

 Cizí jazyky pro život 

 Společně vše zvládneme, aneb ovlivňujeme klima třídy a předcházíme šikaně 

 Konzultační centra 

 Zvyšování kompetencí učitelů v oblasti primární prevence rizikového chování ve třídě 

a  zlepšování vztahů ve třídě 

 Ovoce do škol 

 Mléko do škol 

 Brána ke vzdělání 

 Mladý Demosthenes 

 Adopce na dálku 

 Etická výchova v praxi – projekt neschválen díky nedostatku finančních prostředků 

 NAEP – ORBIS PICTUS  - NEW HORIZONT – partnerství  se školou v Turecku -projekt 

neschválen díky nedostatku finančních prostředků 

 ERASMUS+ - Job shadowing – 2 letý projekt 

 Táhneme za jeden provaz - projekt neschválen díky nedostatku finančních prostředků 
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21.1. MěÚ Kolín 

 Prevence proti kriminalitě – podpora volnočasových aktivit 

 Autorské čtení 

 Stejnokroje pro pěvecký sbor 

 Orbis Pictus – příspěvek na dopravu 

 Den zvířátek 

 Podpora sportu – doprava na sportovní soutěže 

 Rekonstrukce dětského hřiště, rekonstrukce oken 

 Podpora školních psychologů – z projektu hrazen úvazek 0,5 školního psychologa 

 Nákup učebnic 

21.2. Klub přátel školy 

 Dětský den 

 Osobnost třídy 

 Anglický tábor 

 Karneval 

 Mikuláš 

 Den otevřených dveří 

 Sportovní soutěže 

 Reprezentace školy 

 Osobnost školy 

 Nejlepší sportovec 

 Školy v přírodě 

21.3. Rozvojový program 

 Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů 

ve  školách 2014 – z projektu hrazena speciální pedagožka 0,5 úvazku 

 Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů 

ve  školách 2015 – z projektu hrazena speciální pedagožka 0,5 úvazku 

 Rozvojový program na podporu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP pro základní 

vzdělávání v roce 2014 

 Financování asistenta pro žáky se zdravotním postižením – z projektu hrazena 1 asistentka 

 Financování asistenta pro žáky se sociálním znevýhodněním – z projektu hrazeny 

3  asistentky 

21.4. Předložené projekty na MŠMT, které byly finančně podpořené 

 Podpora implementace etické výchovy – nepodpořen z nedostatku finančních prostředků 

 Financování pomůcek pro zdravotně postižené žáky - nepodpořen z nedostatku finančních 

prostředků 
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22. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 

V rámci programu celoživotního učení je škola zapojena do projektu Comenius – viz předchozí 

zpráva. 

V rámci celoživotního učení si učitelé zvyšují a prohlubují kvalifikaci – viz přehled tabulka DVPP. 
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23. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

O aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti jsme informovali již výše – akce školy. 

Škola informuje o své činnosti prostřednictvím: 

 webových stránek školy 

 informačním bulletinem školy  

 letáky a plakáty oznamujícími akce školy  

 informačními letáky - propagačními předměty  

 prezentaci v regionálních, celostátních denících a Zpravodaji města Kolína 
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24. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 
při plnění úkolů ve vzdělávání 

24.1. Spolupráce s odborovou organizací 

Ve škole nepracuje žádná odborová organizace. 

24.2. Spolupráce se Školskou radou 

I v tomto školním roce pokračovala dobrá spolupráce vedení školy se Školskou radou. Vedení školy 

se účastnilo všech jednání rady a poskytovalo jí potřebné informace a podklady. Školská rada se 

scházela pravidelně 2 x ročně. Členové ŠR vznášejí náměty pro práci školy, účastní se při organizaci 

některých akcí školy.  

24.3. Spolupráce s rodičovskou veřejností 

Kontakt školy s rodiči je pravidelný a rodiče dostávali informace zejména prostřednictvím 

elektronické žákovské knížky. Škola využívá elektronickou žákovskou knížku a komunikační systém 

Komens v programu Bakaláři. Kromě údajů o klasifikaci a chování žáků tento školní dokument 

obsahuje data o pořádaných akcích, změnách v rozvrhu, díky propojení s docházkovým systémem 

i  přehled o přítomnosti žáků ve škole a důležité kontaktní údaje školy. Rodiče mají zájem 

spolupracovat zejména při realizaci některých školních projektů, besed, akcí. Velmi zdařilé jsou 

společné dílny, cyklovýlety, netradiční třídní schůzky. 

24.4. Spolupráce se zřizovatelem 

Spolupráce se zřizovatelem je dle našeho názoru na vysoké úrovni. Odbor školství a kultury a 

sportu, s kterým nejčastěji spolupracujeme, poskytuje škole organizační i metodickou podporu její 

činnosti. Zřizovatel poskytuje potřebné zázemí pro činnost a rozvoj školy. 

24.5. Spolupráce s dalšími partnery 

Škola spolupracuje s Ministerstvem školství ČR, s Národním ústavem pro vzdělávání, Národním 

ústavem odborného vzdělávání a s Národním institutem pro další vzdělávání. 

I nadále pokračovala úspěšná spolupráce s organizacemi: PPP – pracoviště Kolín, – spolupráce při 

vytváření IVP (individuální vzdělávací programy pro žáky s SPU, konzultace), SVP Kolín – výchovné 

problémy ve škole a rodině, agresivita, šikana, problémy třídních kolektivů, DDM Kolín, Městské 

divadlo Kolín, Regionální muzeum v Kolíně, Městská knihovna Kolín, Městská policie Kolín, PROSTOR 

Kolín, Český červený kříž, Okresní sdružení hasičů Kolín, AVE Kolín, Informační poradenské středisko, 

Městská knihovna Kolín, Školská rada, MŠ Chelčického, MŠ Štítného, MŠ Tři Dvory, nakladatelství 

Fraus, Ticket Art Praha a další. 
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25. Závěr 

Škola pracovala po celý školní rok 2014/2015 podle plánu práce, který vycházel ze stanovených 

úkolů, jež vyplývaly z hodnocení a závěrů školního roku 2013/2014. Rozborem byly jednotlivé úkoly 

rozpracovány a následně vyhodnocovány. V průběhu školního roku vedení školy vycházelo 

ze čtvrtletních úkolů, byly delegovány kompetence, zodpovědnost a provedení vlastních úkolů 

a stanovení závěrů a opatření. Celoroční hodnocení je analýzou a syntézou prací všech pracovníků 

školy, které byly realizovány v předmětových týmech a metodickém sdružení. Úkoly stanovené 

v celoročním plánu byly splněny a poděkování patří všem pracovníkům naší školy. 

 


